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De toekomst van politieke partijen

Politieke partijen vervullen in een democratie vanouds een 
cruciale rol in de verbinding tussen het openbaar bestuur en 

de samenleving. Het probleem van de gevestigde partijen ligt 
niet zozeer in hun belang voor het openbaar bestuur, maar 

veeleer in de band met de samenleving. Partijen peilen meer 
dan ooit wat ‘het volk’ vindt. Toch krijgen ze het verwijt de 

ijsschots te zijn die afdrijft van de waardeoriëntaties, noden 
en zorgen van burgers. Hoe kunnen gevestigde partijen hun 

maatschappelijke basis herontdekken?

‘De kwetsbaarheid van partijen is door electorale volatiliteit  

sterk toegenomen.’

ruud koole [op pagina 43]

‘Een politiek midden dat uitdraagt dat er geen alternatief is voor het  

huidige beleid, ontkent het wezen van politiek als waardestrijd.’

tom van der meer [op pagina 100]

‘Het cda  moet op zoek naar nieuwe manieren om mensen aan zich te binden  

en daarmee zijn legitimiteit en draagvlak te organiseren.’

ruth peetoom [op pagina 143]
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De woorden ‘politieke partij’ lijken een kwade reuk om zich heen te 
hebben. Nu is die scepsis over partijen iets van alle tijden en alle plaatsen. 
In de Verenigde Staten luidt de klacht vaak dat de partijen een teveel aan 
ideologie bezitten en daardoor blijven steken in de polarisatie. Thomas 
Jefferson, een van de founding fathers van de vs, verzuchtte eens: ‘If I could 
not go to heaven but with a party, I would not go there at all.’ In Europa is de 
klacht juist dat partijen te weinig ideologie hebben en daardoor te veel op 
elkaar lijken. Abraham Kuyper beklaagde zich er al over in De Standaard, 
aan het eind van de negentiende eeuw: ‘Er zijn geen politieke partijen meer, 
die optreden als tolk van scherpbelijnde overtuigingen in het volk. Het staat 
niet meer overtuiging tegenover overtuiging, maar coterie tegenover club, 
factie tegenover coalitie.’ Kritiek op partijen is er altijd geweest.

Toch kan dat moeilijk als een geruststelling worden beschouwd. Er is 
namelijk wel iets aan de hand. Het probleem, kort gezegd, is dat de maat-

schappelijke basis en het vaste kernelectoraat van partijen fors 
kleiner zijn geworden. De wisselende verkiezingsuitslagen 

van de laatste twee decennia en de uitslag van de Tweede 
Kamerverkiezingen op 15 maart bevestigden dat pa-

troon. Er is sprake van een verbroken verbinding 
tussen politieke partijen en de samenleving.

* * *
Hoe kunnen politieke partijen hun maatschap-

pelijke basis herontdekken? Dat is de centrale 
vraag voor dit nieuwe cdv-lentenummer, getiteld 

De toekomst van politieke partijen. Om deze vraag te 
beantwoorden is het nummer opgebouwd in drie 

 delen. In het eerste deel wordt ‘de gedaanteverande-
ring van politieke partijen’ door de tijd heen verkend. 

De vertegenwoordigende rol die partijen hebben is de 
afgelopen decennia onder druk komen te staan, laat Kris 

 Deschouwer zien. Dat komt deels door de complexer wordende 
 samenleving en het wegvallen van overzichtelijke scheidslijnen tussen 
sociale groepen (arbeider, boer, protestant, katholiek). Deels komt het door-

Ter introductie
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dat partijen steeds meer de staat in zijn getrokken en een te grote bestuur-
lijke oriëntatie hebben gekregen, wat ergens ten koste is gegaan van de 
vertegenwoordigende rol en de inhoudelijke scherpte. Het bestaansrecht 
van partijen, zo betoogt Ruud Koole, ligt echter toch vooral in het bieden 
van een inhoudelijke keuze, zodat kiezers echt iets te kiezen hebben.

Politieke partijen proberen hun verlies aan sociale bedding te compen-
seren door in toenemende mate opinieonderzoek te doen. De uitkomst van 
dat kiezersonderzoek bepaalt vervolgens de inhoudelijke koers. Maar kan 
opinieonderzoek de kloof met burgers wel overbruggen? Daarover gaat het 
in het tweede deel, ‘De ongekendheid van de boze burger’. Will Tiemeijer 
plaatst een aantal kritische kanttekeningen bij de inzet van opinieonder-
zoek. Jan Dirk Snel noemt het een ‘vruchteloze’ gedachte dat partijen de 
sentimenten in de samenleving beter zouden moeten leren kennen en zo de 
boze burger zouden kunnen bereiken. Die zogeheten ‘boze burger’ wacht 
vooral op een overtuigend weerwoord. 

Wat zijn nu precies ‘alternatieve strategieën voor nieuwe verbindin-
gen’? In het derde deel staat die vraag centraal. Er zijn ten minste drie les-
sen te trekken uit dit cdv-nummer. Om het evenwicht te bewaren tussen 
volksvertegenwoordigende en bestuurlijke verantwoordelijkheden is het, 
zoals Koole betoogt, in de eerste plaats van belang dat partijen hun onder-
scheiden inhoudelijke verhalen op orde brengen en dat ze als inhoudelijke 
 bakens kunnen fungeren. Dat veronderstelt wel dat partijen zichzelf 
 opvatten als de expressie van fundamentele waardeoriëntaties die in de 
samenleving aanwezig zijn, merkt Tom van der Meer op.

Ten tweede is het van belang de notie van democratisch burgerschap te 
herontdekken. Partijen zijn slechts een middel, geen doel op zichzelf; ze 
staan ten dienste van burgers, niet andersom. Dat betekent dat de burger 
zou moeten worden erkend als drager van het politieke, en niet louter 
dient te worden beschouwd als object of instrument in door politieke par-
tijen voorgeschreven beleidsplannen.

Ten derde kunnen partijen zoeken naar nieuwe manieren om mensen te 
binden en daarmee legitimiteit en draagvlak te organiseren. Paul Lucardie, 
Josje den Ridder, Bert Euser, Wouter Beke en Ruth Peetoom doen een aantal 
prikkelende voorstellen in deze richting.

* * *
Tot slot: dit was mijn laatste cdv-nummer als hoofdredacteur. Ik ben 
 dankbaar en bevoorrecht dat ik zeven jaar lang samen met auteurs, weten-
schappers, politici en redactieleden heb mogen bijdragen aan doorden-
kingen van de christendemocratie en verkenningen van nieuwe wegen. 
Ik dank u, lezers, voor uw betrokkenheid en trouw. Hopelijk blijft u cdv 
ervaren als een weldadig medicijn tegen de gejaagdheid, soundbites 
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en clichés die de politiek eigen lijken te zijn, en blijft u er inspiratie aan 
ontlenen. Dank!

Pieter Jan Dijkman, hoofdredacteur Christen Democratische Verkenningen

Afscheid hoofdredacteur Pieter Jan Dijkman

Inmiddels is bekend geworden dat drs. Pieter Jan Dijkman per 1 april 
 benoemd is tot directeur van het Wetenschappelijk Instituut voor het cda. 
Dit betekent dat hij zijn taak als cdv-hoofdredacteur zal beëindigen.  
Als directeur zal hij qualitate qua wel aanblijven als lid van de redactie.

Over dit laatste kan de redactie werkelijk alleen maar verheugd en dank-
baar zijn. Pieter Jan heeft sinds 2010 cdv namelijk in meerdere opzichten 
op werkelijk voortreffelijke wijze geleid en gediend. Zo is het grotendeels 
aan hem te danken dat de oplage van ons tijdschrift verdrievoudigde. Hij 
wist in gesprekken met de cda-bestuurdersvereniging aannemelijk te 
 maken dat cdv een goed ijkpunt was voor de uitwerking en toepassing van 
het christendemocratische gedachtegoed door juist de leden van deze ver-
eniging. Zij kregen allen een abonnement. Dat hij hierbij ‘slechts’ hoefde 
te wijzen op de kwaliteit van cdv, die hij zélf steeds had bewaakt, droeg wel 
zeker bij aan het welslagen van zijn missie. Verder droeg zijn vaardigheid 
om bepaalde bestuurlijke, maatschappelijke of politieke ontwikkelingen 
adequaat in het licht van ons christendemocratisch gedachtegoed en chris-
telijk erfgoed te duiden, zonder meer bij aan de actualiteitswaarde van 
cdv. De thema’s voor de respectievelijke nummers werden namelijk zo 
gekozen dat het tijdschrift niet alleen grote waarde had als naslagwerk, 
maar ook een direct bruikbare lamp werd voor de voeten van hen die aan 
deze ontwikkelingen mede vorm hadden te geven.

Van Ignatius van Loyola, de stichter van de orde van de jezuïeten, stamt 
het gevleugelde woord Non coerceri a maximo, sed contineri a minimo 
 divinum est: de weg naar volmaaktheid veronderstelt het vermogen zich 
niet te laten weerhouden door de grootst mogelijke uitdaging en tegelij-
kertijd toch ook aandacht te blijven houden voor het kleinste detail. Deze 
leidraad heeft het hoofdredacteurschap van Pieter Jan zeer gekenmerkt. 
De horizonverbredende zwaartepunten in het christendemocratische den-
ken resoneerden haast in elk themanummer van cdv, zonder dat redactio-
nele bijzonder heden aan de aandacht ontsnapten. Natuurlijk verliest de 
redactie hem niet uit het oog, en hij de redactie niet. Dat laatste is hij ge-
lukkig aan zijn nieuwe stand verplicht.

Paul van Geest, voorzitter Christen Democratische  Verkenningen
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Voor veel cda’ers blijkt het gebruik van het 

label ‘conservatief ’ voor het cda een beladen 

discussie. Voor de buitenwacht leidt de com-

binatie van het begrippenpaar ‘conservatief ’ 

en ‘christendemocratie’ zelden tot beroering. 

Voor velen is het bijna vanzelfsprekend aan 

de christendemocratie allerhande conserva-

tieve idealen en ideeën toe te dichten. Hoe-

wel die gelegde relatie vaak tweeslachtig is 

(en lang niet altijd positief van toonzetting), 

blijft het toch de vraag waar die huiver voor 

het conservatisme vandaan komt.

Misschien is het de last van de historie die ons 

leert dat de negentiende-eeuwse founding 

 fathers van de christendemocratie afstand 

namen van conservatieven in Nederland en 

Duitsland. Het zou ook goed kunnen dat ook 

christendemocraten een beetje besmet zijn 

met de aloude misvatting dat verandering, 

progressiviteit en modernisering altijd louter 

verbetering zouden inhouden. Anderen op 

hun beurt zullen kiezen voor de term ‘christe-

lijk-sociaal’, en plaatsen deze ideologisch 

veelal tegenover het conservatisme.

Er is echter weinig reden om binnen de chris-

tendemocratie de etiketten ‘sociaal-conserva-

tief ’ en ‘christelijk-sociaal’ tegen elkaar uit te 

spelen. Ondanks de uiteenlopende histori-

sche verschijningsvormen van het conserva-

tisme valt er uit deze politiek-filosofische tra-

ditie een kern van ideeën te distilleren die 

opvallende gelijkenissen vertoont met het 

christendemocratisch gedachtegoed. Het 

christelijk-sociaal denken zelf is veel conser-

vatiever dan velen vermoeden. Daarnaast heb-

ben het cda en zijn voorlopers doorgaans een 

conservatieve politiek gevoerd én is het con-

servatisme tegelijkertijd verrassend sociaal. 

Zo beschouwd is ‘sociaal-conservatief ’ – in 

lijn met wat wijlen Alfons Dölle reeds bepleit-

te – een passende ondertitel voor het cda, die 

bovendien in onze seculiere tijd woorden kan 

geven aan de broodnodige cultuurkritiek op 

een aantal ontsporingen van de moderniteit.

* * *
Waarin schuilt nu de verwantschap tussen 

christendemocratie en conservatisme? Aller-

eerst is sprake van een sterke historische sa-

Het cda behoeft de ondertitel  
sociaal-conservatief [1]

Ja, sociaal-conservatisme kan woorden 
geven aan eigentijdse cultuurkritiek

door Pieter Heerma

De auteur is lid van de Tweede Kamer namens het 
cda.
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` pijbeeld. De instrumentele rede van de auto-

nome mens overheerst op steeds meer terrei-

nen. Economisch denken overwoekert delen 

van het leven die niet des markts zijn. De 

mens met zijn wil is de maat van alle dingen 

geworden, ook ten aanzien van de vraag welk 

leven het waard is om geleefd te worden. Het 

individu is uit op het halen van zijn eigen 

recht, in plaats van bezig met het vervullen 

van zijn publieke verantwoordelijkheden en 

persoonlijke plichten. De druk op de mati-

gende intermediaire structuren en gemeen-

schappelijke waarden van de samenleving 

vanuit een centraliserende overheid en een 

competitieve markt is een typisch modern 

verschijnsel, dat ook door conservatieven 

wordt bestreden.

Hebben conservatieven een sociaal gezicht? 

Wie zich realiseert dat het oorspronkelijke 

christelijk-sociale antwoord op de strijd tus-

sen arbeid en kapitaal werd gezocht in het 

zelforganiserend vermogen van burgers, 

waarbij de overheid aansluiting zocht, ziet 

de overeenkomst direct. Anders dan libera-

lisme en socialisme heeft het conservatisme, 

zoals de Amerikaanse conservatief Russell 

Kirk zo mooi beschrijft, zich opgeworpen als 

de hoeder van een morele orde waarin men-

sen meer zijn dan eendagsvliegen. Hun 

mens-zijn verwerkelijkt zich niet dankzij 

overheid of markt, maar wordt veeleer daar-

buiten gevonden. Die zorg voor de common 

men, ofwel de ‘kleine luyden’, spreekt ook uit 

het gedeelde oog voor de ontwikkeling van 

een stabiele middenklasse, waarin eerlijk 

werk een goed loon oplevert. Waarin er per-

spectief is op redelijke bezitsvorming en een 

toekomst, ook voor de kinderen.

Reden te over dus voor de christendemocra-

tie om niet al te behoudend te zijn, en de on-

dertitel ‘sociaal-conservatief ’ te omarmen.

menloop. Beide stromingen zijn in de loop 

van de negentiende eeuw ontstaan tegen de 

achtergrond van de Franse Revolutie en de 

verlichting. De christendemocratie en het 

conservatisme zijn beide antirevolutionair. 

Dit komt op twee manieren tot uitdrukking: 

in een kenmerkende geestesgesteldheid ten 

aanzien van de werkelijkheid en in een afwij-

zende houding ten opzichte van doorgesla-

gen verlichtingsdenken.

Het is een wijdverbreide misvatting dat con-

servatisme bestaat uit een dogmatische be-

houdzucht of een verheerlijking van het ver-

leden in een poging elke verandering tegen 

te gaan. De houding van conservatieven 

wordt gekenmerkt door eerbied voor de ge-

gevenheid van de dingen, ofwel liefde voor 

het bestaande, voor dat wat zich in de loop 

der eeuwen heeft uitgekristalliseerd door 

het gemeenschappelijk handelen van men-

sen. Verandering zelf is daarmee niet ver-

keerd, maar deze moet niet tot stand komen 

langs de weg van revolutionaire omwentelin-

gen – die in de praktijk veelal gebaseerd zijn 

op een ideologische blauwdruk. Een conser-

vatief zal aan geleidelijke verandering met 

behoud van het goede de sterke voorkeur ge-

ven, boven een radicale omwenteling waar-

bij al het ‘oude’ overboord moet ten gunste 

van het ‘nieuwe’.

Conservatieven hebben daarmee net als 

christendemocraten waardering voor (de les-

sen van de) traditie, geschiedenis en cultuur. 

Vandaar ook de gedeelde waardering voor 

het maatschappelijk weefsel, zoals dat wordt 

gesponnen vanuit de samenleving zelf. 

Naast deze houding van prudentie, stabili-

teit en voorzichtigheid delen conservatieven 

en christendemocraten in grote lijnen een 

aantal fundamentele bezwaren tegen de 

geest van het moderne mens- en maatschap-
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‘… liever [zouden] mensen beschuldigd wor-

den van diefstal of brandstichting dan van 

het feit, dat ze conservatief […] zouden zijn.’ 

Het ‘taboe van Nolens’ werkt lang na. Pas een 

eeuw later beginnen sommigen, ook binnen 

de christendemocratie, de schuchterheid van 

zich af te werpen – en noemen zich conserva-

tief.

Op de kop af honderd jaar geleden, in 1917, 

sprak monseigneur Willem Nolens, fractie-

voorzitter van de Roomsch-Katholieke Staats-

partij, voorganger van de kvp, de banvloek uit 

over het conservatisme. ‘Conservatief ’ was 

voor hem en zijn tijdgenoten ongeveer het-

zelfde als ‘bekrompen’ en ‘achterlijk’; ‘bur-

gerlijkheid in den slechten zin’, zoals ’s lands 

beroemdste historicus, Johan Huizinga, het 

later noemde.

* * *
Nee, ik ben niet bang voor dief of brandstich-

ter te worden versleten. Het conservatisme 

heeft te veel goede kanten om zomaar op de 

vuilnisbelt van de geschiedenis te worden 

gestort. Het verleden heeft veel goeds op-

geleverd, waard om te behouden en te koes-

teren. Al helemaal in tijden als deze, los ge-

spoeld van de traditie, teruggeworpen op 

zichzelf, op zoek naar … ja, wat eigenlijk?

Bij mijzelf bespeur ik – let op, het begint op 

een coming-out te lijken – conservatieve 

trekken. Ik meet dat af aan wat ik de treffend-

ste definitie van conservatisme vind, name-

lijk die van Abraham Lincoln: ‘Is it not ad-

herence to the old and tried, against the new 

and untried?’ Ik ben inderdaad meer gesteld 

op het oude en beproefde dan op het nieuwe, 

op dat wat zich nog bewijzen moet. Eerlijk 

gezegd voel ik me wel thuis bij het conserva-

tieve gedachtegoed – een wat somber mens-

beeld dat een stevige barrière vormt tegen 

goede bedoelingen, grootse vergezichten en 

andere dagdromerijen. Van huis uit ben ik 

toegerust met voldoende argwaan over de 

‘maakbaarheid van de samenleving’ en an-

dere oogverblindende hervormingen; het is 

ons niet gegeven het Koninkrijk van God in 

het hier en nu te realiseren. Wie een hemel 

op aarde wil maken, maakt er onherroepelijk 

een hel van. Zelfs op de hoogtepunten van 

evangelische bevlogenheid bepleitte ik be-

hoedzaamheid en een grammetje realisme.

Maar voor een partij als het cda lijkt conserva-

tisme mij te schraal. Als politiek programma 

door Jan Schinkelshoek

De auteur is directeur van een communicatie-
bureau in Den Haag en oud-lid van de Tweede 
Kamer voor het cda.

Het cda behoeft de ondertitel  
sociaal-conservatief [2]

Nee, liever een jas die past
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van de christendemocratie.

Ik ken alle discussies over de C. Wat kun je er 

nog mee? Heb je er nog wel wat aan? Is het 

niet versleten? Aangetast door ontkerkelij-

king, secularisering, individualisme en al die 

andere ontwikkelingen met moeilijke namen 

is ook de christendemocratie de stelligheid 

van vroeger kwijtgeraakt. Dat is echter geen 

reden om het befaamde kind met het badwa-

ter weg te gooien. Of elders te schuilen. Het is 

eerder een reden tot herbronning, een woord 

dat ik dankzij Ruud Lubbers heb geleerd.

* * *
En die bron is diep. Het christendemocrati-

sche gedachtegoed is te rijk om op zolder te 

laten verstoffen. Te actueel ook. Kernbegrip-

pen als verantwoordelijkheid, gerechtigheid, 

solidariteit en rentmeesterschap schreeuwen 

er bijna om om toegepast te worden. Ook als 

tegengif tegen populisme, nationalisme, regi-

onalisme en al die andere vormen van ‘egoïs-

men’ die ons superieur verklaren aan ande-

ren, aan medemensen.

Is er niet meer dan ooit behoefte aan een bre-

de volkspartij, een partij die verder wil kijken 

dan het eigen belang, die wikkend en wegend 

zoekt naar oplossingen, die het compromis 

koestert? Is er niet meer dan ooit behoefte aan 

een partij die niet achter de dijken wegduikt, 

die Europese integratie op waarde schat, die 

ontwikkelingssamenwerking waardeert? Is 

er niet meer dan ooit behoefte aan een partij 

– dwars tegen boze, witte mannen in – die de 

verbinding zoekt, mensen niet uitsluit maar 

insluit, die investeert in sociale samenhang? 

Is er, kortom, niet meer dan ooit behoefte 

aan een christelijk-sociale partij?

Onderwijl zingen we natuurlijk uit volle 

borst het Wilhelmus. Al was het alleen maar 

om te laten horen dat christendemocraten 

geen dieven of brandstichters zijn.

heeft het de christendemocratie te weinig te 

bieden. Of het zou een pleidooi voor gezond 

verstand moeten zijn, maar aan dat artikel be-

staat aan het Binnenhof breder behoefte.

Wat belangrijker is, is dat conservatisme niet 

een jas is waarin de christendemocratie zich 

laat passen. Als het christelijke geloof iets in 

de politiek te betekenen heeft, is dat door het 

geven van hoop – hoop op een betere wereld, 

hoop op een betere toekomst. Het kijkt voor-

uit – naar iets wat voor ons ligt, naar iets wat 

lonkt. Dat verdraagt zich maar moeilijk met 

iets wat steeds over de schouder kijkt.

Dat is het beste medicijn ‘tegen het cynisme’.

* * *
Het is dan ook geen toeval dat onze politieke 

voorouders in de tweede helft van de negen-

tiende eeuw – ik heb het over Groen van Prin-

sterer, over Abraham Kuyper, over Herman 

Schaepman – weloverwogen braken met het 

conservatisme. Half mee-, half tegenwer-

kend met de liberale vernieuwingsbeweging 

onder Thorbecke zochten die ‘zindelijke 

burgerheren’ steun. Na aanvankelijke aarze-

ling kozen de jonge, opkomende christelijke 

partijen stelling – tegen het conservatisme. 

Het ‘pantser der behoudzucht’ (Kuyper) pas-

te niet bij de emancipatiebewegingen van 

‘kleine luyden’.

Directe aanleiding voor die breuk rond 1870 

– goed om te herinneren – was de school-

strijd, het taaie gevecht van minderheden 

om het onderwijs naar eigen smaak, eigen 

stijl en eigen geloof in te richten.

Dat was meer dan een single issue; het was 

onderdeel van een breed politiek program-

ma dat heel expliciet recht wilde doen aan 

bevolkingsgroepen, mensen die in de late 

negentiende en vroege twintigste eeuw in 

kerk, staat en maatschappij gemarginali-

seerd waren. Het raakt aan de kernwaarden 
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Net zoals speculeren over wie de 
nieuwe bondscoach van het Neder-
lands elftal wordt, is het gissen 
naar een nieuw kabinet en de pop-
petjes daarin ook een boeiend spel. 
Het bekende ‘motorblok’ vvd-cda-
D66 staat vast, maar wat verder? 
Biblebelt of ‘Green Belt’? Een min-
derheidskabinet geeft het cda de 
meeste speelruimte om het eigen 
inhoudelijke geluid te laten horen.

Bij het vormen van een kabinet spelen door-

gaans, naast dat men er inhoudelijk uit moet 

komen, zes pilaren die relevant zijn in het tac-

tische spel. De partijen die een kabinet willen 

vormen streven naar (1) een meerderheid in 

de Tweede Kamer en (2) een meerderheid in 

de Eerste Kamer. Verder wil men (3) gedoog-

constructies vermijden en (4) zo min moge-

lijk partijen aan boord hebben. Tot slot moet 

het gaan (5) om ‘aaneensluitende partijen’, en 

(6) het mogen geen one-issuepartijen zijn. 

Het is echter onmogelijk om aan alles tege-

moet te komen.

Hoe gaat, volgens de voorgaande theorie, de 

kabinetsformatie verlopen? De basis voor 

het kabinet zal zijn: vvd-cda-D66. Om aan 

meerderheden in de Tweede en de Eerste Ka-

mer te komen is een vierde partij nodig: 

GroenLinks en de ChristenUnie (cu) zijn 

daarvoor nadrukkelijk in beeld. Het is lo-

gisch dat het ‘motorblok’ eerst spreekt met 

GroenLinks, vanwege de forse overwinning 

van die partij.

Dan komen de eerste hobbels. Alle partijen 

willen het belastingstelsel hervormen, maar 

GroenLinks wil het stelsel volledig instru-

menteel maken aan vergroening, milieu, 

mobiliteit, nivellering en inkomenspolitiek. 

De vvd wil juist een zuiver en eenvoudig 

stelsel. Voor een deel van de GroenLinks-ach-

terban zal een regeerakkoord nooit groen ge-

noeg zijn. Dat gaat te ver voor de vvd. D66 

wil GroenLinks erbij hebben omwille van de 

vergroening en enkele libertijnse issues. 

GroenLinks zal waarschijnlijk na enkele we-

ken afhaken.

Dan komt de cu in beeld. Die is bereid mee te 

doen, mits … Op financieel-economisch be-

leid moet de cu eruit kunnen komen met de 

andere drie partijen. D66 zal het groene be-

leid van de cu omarmen en het cda zal de 

christelijke broeders er graag bij hebben. 

Meer dan GroenLinks is de cu bestuurlijk in-

gesteld, en fractieleider Segers is een redelijk 

man. Het heikele punt worden de medisch-

door Frank van den Heuvel

De auteur is bestuurslid van Socires, een denk-
tank voor maatschappelijke vraagstukken, en 
oud-lid van de redactie van Christen Democra-
tische Verkenningen.

ACTUALITEIT
Minderheidskabinet geeft het cda 
inhoudelijke kans
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Minderheidskabinet geeft het cda inhoudelijke kans
door Frank van den Heuvel

ethische zaken waar D66 mee schermt: vol-

tooid leven, euthanasie, abortus. Deze issues 

vormen de raison d’être van de cu en waren 

belangrijk campagnemateriaal voor D66. 

Hoe rekbaar is de gretigheid van D66? De cu 

kan en mag deze onderwerpen niet laten lan-

den in een compromis. Kunnen D66 en cu 

elkaar vinden? Wellicht uiteindelijk niet. 

Andere partijen zullen niet in beeld zijn, om-

dat ze uitgesloten zijn (pvv), hun wonden 

likken (PvdA) of one-issuepartijen zijn die 

niet het bredere belang, maar hun eigen is-

sue (pensioenleeftijd, dieren, uit de eu, euro, 

Erdogan) laten prevaleren.

* * *
Daarom is de kans groot dat er een minder-

heidskabinet vvd-cda-D66 komt. Nederland 

spiegelt zich graag aan de Scandinavische 

landen. En daar zijn minderheidskabinetten 

al jaren (in drie van de vier gevallen) modern 

en werkbaar. Het is ook in Nederland een lo-

gische optie. In een driepartijenkabinet zijn 

er maar drie relaties te onderhouden; in een 

kabinet met vier partijen zijn dat er al zes. 

Het managen van een vierde partij die weet 

dat ze nodig is, betekent meer inspanning en 

gedoe dan wisselend meerderheden zoeken 

in het parlement. Op ieder deelterrein is wel 

een meerderheid te vinden.

Minderheidskabinetten werken goed omdat 

alle partijen zich realiseren dat regeren no-

dig is en omdat via de wisselende meerder-

heden in het parlement veel partijen inhou-

delijk aan bod komen – iets wat ze alleen 

nooit hadden kunnen realiseren. Ook de kie-

zers waarderen het dat ze gehoord worden; 

in Nederland dreigen sp en pvv nu bijvoor-

beeld jarenlang buitenspel te blijven staan.

Een minderheidskabinet zou aan het cda 

alle ruimte geven, als de partij een sterke 

fractieleider in de Tweede Kamer heeft. Ge-

zien de lossere verhoudingen is het parle-

ment optimaal aan zet. Het cda kan in het 

parlement meer afstand nemen van het kabi-

net en van een, waarschijnlijk, minder minu-

tieus regeerakkoord. Zeker als je als partij 

niet de premier levert, is dat van belang.

Welke inhoud kan het cda dan laten horen? 

Het verhaal dat het vluchtige liberale wereld-

beeld van vvd en D66 niet compleet is. Dat 

naast de overheid en de markt de samenle-

ving, van verenigingen tot hybride samen-

werkingen en van coöperaties tot familiebe-

drijven, veel te bieden heeft. Inhoudelijk kun 

je alle kanten op. Het cda kan het verhaal 

neerzetten dat privaat boven publiek gaat, en 

regio’s boven Den Haag, en dat pluriformiteit 

een samen leving sterker maakt. Het cda kan 

recht doen aan de onderstroom in de samen-

leving. Hierbij mag meer dan in de campagne 

aandacht besteed worden aan een Europa ge-

bouwd op subsidiariteit, aan milieubescher-

ming gedreven door rentmeesterschap, en aan 

tradities gekoppeld aan moderniteit. Via de 

individuele fractieleden kunnen christende-

mocratische schakeringen (voorheen bloed-

groepen) neergezet worden. Het minder-

heidskabinet is dan van alle partijen en het 

cda van alle mensen.

Het cda kan in en vanuit het parlement lave-

ren tussen pluche, verantwoordelijkheidsva-

kantie en het neerzetten van het eigen profiel. 

En voor dat verhaal van de samenleving is uit-

eindelijk altijd een meerderheid te vinden.

1515
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Het cda wees er in de verkiezings-
campagne terecht op dat de gelijk-
heidsgedachte waar de politiek 
momenteel van links tot rechts de 
mond van vol heeft, bij uitstek een 
vrucht was van de christelijke tradi-
tie. Dat is een ingewikkeld en genu-
anceerd verhaal dat zich slecht leent 
voor de politieke oneliners van het 
populisme. Maar het is wel een ver-
haal om met meer trots uit te dragen.

Plotseling was daar weer het dubbele pas-

poort. Kort voor de verkiezingen verklaarde 

cda-leider Buma daar eindelijk vanaf te wil-

len. Mensen moesten kiezen: Nederlander-

schap is oké, maar dan wel voor de volle hon-

derd procent. Of anders maar niet, zo leek de 

impliciete redenering te luiden.

Dat laatste alternatief is waarschijnlijk reëler 

dan veel mensen, misschien ook inclusief de 

voorman van het cda, zich realiseren. Om te 

beginnen om praktische redenen. Nogal wat 

mensen van buitenlandse afkomst kunnen 

hun oorspronkelijke nationaliteit eenvou-

digweg niet opzeggen. Wie als politicus dan 

krachtige eisen gaat stellen, zet hen en zich-

zelf klem – want alleen het intrekken van het 

Nederlandse paspoort blijft in dat geval als 

mogelijkheid over. Het gevolg is niet een af-

name, maar juist een toename van ‘vreemde 

elementen’ in dit land.

Vervolgens zijn er de redenen van het senti-

ment. Nederlanders zijn hartstochtelijk af-

kerig van ieder chauvinisme. Tegelijkertijd 

beschouwen zij hun eigen land stiekem als 

het beste van alle. Ongelovig happen zij naar 

adem wanneer anderen die mening niet zon-

der meer zijn toegedaan en zich liever 

(mede-)ingezetenen blijven voelen van een 

land waarmee zij zich minstens zozeer ver-

bonden voelen.

Problematisch hoeft dat laatste niet te zijn. 

Enige kritiek op de Nederlanders die al decen-

nia in het Verenigd Koninkrijk wonen en met 

de brexit in de problemen dreigen te komen, 

heb ik nog niet gehoord. Ook uit zijn eigen 

(voor)geschiedenis zou het cda lessen kunnen 

trekken. Generaties lang werd het katholieke 

volksdeel collectief van zo’n ‘ultra montaanse’ 

vreemde loyaliteit verdacht. De katholieken 

zelf waren zich van geen kwaad bewust.

Het verbod op het dubbele paspoort sugge-

reert een oplossing te bieden voor een vraag-

stuk dat daar hoogstens los-vast mee verbon-

den is. Een dubbele loyaliteit kan goed 

Nederlanderschap in de weg staan, maar dat 

door Ger Groot

De auteur is schrijver en filosoof.

ACTUALITEIT
Het paspoort en de christelijke trots
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Het paspoort en de christelijke trots
door Ger Groot

hoeft niet. Een dubbel paspoort, de bureau-

cratische afgeleide van die loyaliteit, heeft 

daar nog minder mee van doen.

Waarom zou je dus dat paspoort tot inzet 

maken van de verkiezingsstrategie? Ik vrees 

om geen andere reden dan dat het goed bekt, 

daadkrachtig staat en aantoonbare resulta-

ten belooft. Dat die weinig relevant zijn en 

waarschijnlijk alleen maar extra moeilijkhe-

den oproepen, doet er dan minder toe. Ver-

kiezingsretoriek haalt in de politiek niet al-

tijd het beste naar boven.

* * *
Maar soms wel. In dezelfde dagen als waarin 

Buma uitgleed over het dubbele paspoort, 

wees hij erop dat de gelijkheidsgedachte 

waar de politiek momenteel van links tot 

rechts de mond van vol heeft, bij uitstek een 

vrucht was van de christelijke traditie. Hij 

werd er door allerhande wijsneusjes sma-

lend om uitgelachen. ‘Aantoonbaar onjuist’ 

zou het zijn volgens de één, een aanmatiging 

of zelfs een gotspe volgens de ander. Onder 

dat geweld verdween Buma’s opmerking 

weer schielijk en timide onder tafel.

Maar wie weleens een boek leest, bijvoor-

beeld van Larry Siedentop of Charles Taylor, 

weet dat Buma’s opmerking goede gronden 

heeft. Natuurlijk, de geschiedenis is grillig 

en houdt niet altijd dezelfde koers. Maar 

vanaf Paulus via de protodemocratie van de 

latere middeleeuwen, de emancipatie van de 

burgermoraal in de reformatie, tot de reli-

gieus geïnspireerde beweging voor afschaf-

fing van de slavernij vanaf de late achttiende 

eeuw en de sociale bewegingen vanaf het 

midden van de negentiende eeuw, heeft het 

christendom veel om trots op te zijn – méér 

dan wat zich met verhalen over kruistochten, 

heksenvervolgingen en reactionair pater-

nalisme luidmondig laat wegschuiven.

* * *
Dat is een ingewikkeld en genuanceerd ver-

haal dat zich slecht leent voor de politieke 

oneliners van het populisme waarbij Buma’s 

paspoortoffensief trachtte aan te haken. 

Maar vreemd genoeg vormt die christelijke 

traditie juist binnen datzelfde populisme 

wél een argument van betekenis – al heet het 

daar meestal modieus ‘joods-christelijk’, als-

of men nog eens extra wil onderstrepen dat 

men werkelijk geen idee heeft wat daarbij ei-

genlijk in het spel is. Zelfs het almaar verder 

in populaire richting opgeschoven liberalis-

me maakt sinds Frits Bolkestein die erfenis 

graag tot de zijne.

Al eerder stond het cda ten aanzien van het 

populisme op een kruispunt. De acceptatie 

van de pvv als gedoogpartner van het kabi-

net-Rutte i verdeelde de partij tot op het bot. 

De scheidslijn was vrijwel dezelfde als die 

tussen Buma’s twee recente uitspraken – en 

men weet hoe dat is afgelopen: met het kabi-

net, maar vooral met het cda. Zoiets moet de 

partij niet nog een keer willen.

Hoe ‘populistisch’ de zorgen van het Neder-

landse electoraat werkelijk zijn, is na de laat-

ste verkiezingen een open vraag. Dat het in-

tegratiedebat nog lang niet afgesloten is en 

dat zich in de samenleving op dat vlak reële 

problemen voordoen die om een antwoord 

vragen, staat buiten kijf. Daaraan kan ook 

het cda niet voorbijgaan. Maar het moet dat 

doen vanuit zijn eigen achtergrond – en daar 

mag het best wat trotser op zijn, in plaats van 

zich door links en (vooral) rechts de kaas van 

het brood te laten eten. Terwijl Wilders c.s. 

de joods-christelijke traditie usurpeert, 

dreigt het cda van de weeromstuit terug te 

vallen op de parolen van het populisme. Dat 

is de omgekeerde wereld.

1717
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Het cda heeft tijdens zijn verkie-
zingscampagne de waarden en 
nor men van Balkenende opge-
poetst. Maar het zijn clichébegrip-
pen ge  worden. Zinniger is het om de 
pu blieke moraal te begrijpen in ter-
men van deugden. Zo’n deugdbena-
dering focust minder op het mores 
leren aan anderen, maar stimuleert 
ons aan onze eigen vorming te blij-
ven werken.

In de verkiezingscampagnes was de publie-

ke moraal veelvuldig onderwerp van discus-

sie.1 Politieke partijen pakten het thema op 

eigen wijze op. De vvd vond dat mensen 

vooral ‘normaal’ moesten doen, en bij het 

cda voerde het doorgeven van ‘joods-chris-

telijke’ waarden en tradities de boventoon. 

De PvdA had het over fatsoen en rechtvaar-

digheid, en GroenLinks pleitte voor een eer-

lijk en empathisch Nederland.

En met de verkiezingsdag in zicht waren ze 

plotseling terug: de ‘normen en waarden’. 

Bureau Ipsos onderzocht eind februari in op-

dracht van de nos waar Nederlanders zich 

zorgen om maken. Bijna negen op de tien 

kiezers bleek zich enige tot grote zorgen om 

‘normen en waarden’ te maken. Dat was 

meer dan om immigratie, gezondheidszorg 

of de economie. Over de eigen situatie is er 

nog een sprankje optimisme, maar over de 

toekomst van Nederland en de wereld bleek 

men ronduit pessimistisch.

Hoe moeten we dit duiden? Op de index van 

de gelukkigste landen ter wereld van de Ver-

enigde Naties staat Nederland op de zesde 

plaats. En uit cbs-onderzoek blijkt dat we 

doorgaans tevreden zijn over de relatie met 

onze partner, onze woning en onze woon-

omgeving. Dus vanwaar het pessimisme? Te-

gelijkertijd maken veel mensen zich zorgen 

om toenemend egoïsme, verharding en een 

groeiende tweedeling in de samenleving. De 

schuld daarvan wordt nogal eens in de schoe-

nen van de ander geschoven.

Het lijkt erop dat mensen zeggen: ‘Met mijn 

eigen normen en waarden is niets mis; het 

probleem ligt vooral bij de ander, die mores 

geleerd moet worden. Anderen zijn onaange-

past, ik doe normaal. De kinderen van ande-

ren moeten respect tonen, maar ons eigen 

kroost is de voorbeeldigheid zelve.’ Het para-

doxale aan deze situatie is dat de meerder-

heid vindt dat de ander het probleem is. En 

dat kan niet waar zijn. We moeten ook de 

hand in eigen boezem steken.

door Wouter Sanderse

De auteur is filosoof en werkt als lector ‘Beroeps-
ethiek van de leraar’ bij Fontys Hogescholen.

ACTUALITEIT
Normen-en-waardendebat heeft een 
nieuwe taal nodig
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Normen-en-waardendebat heeft een nieuwe taal nodig
door Wouter Sanderse

Ik werk aan een lerarenopleiding, en altijd 

als ik met docenten over morele onderwer-

pen praat, gaat het in een oogwenk over nor-

men en waarden. Volgens mij is dat precies 

de taal die de broodnodige zelfreflectie heeft 

belemmerd. Meer dan tien jaar geleden pleit-

te toenmalig premier Balkenende voor meer 

aandacht voor normen en waarden. Daarmee 

zette hij de publieke moraal op de kaart. Maar 

het zijn clichébegrippen geworden. Ze zijn in 

ons culturele dna gegrift, maar we weten am-

per nog over welke waarden en normen het 

gaat, of wat de relatie tussen beide is. Nor-

men en waarden bieden slechts een beperkt 

perspectief op de publieke moraal. En dat 

hebben we helaas niet meer door.

In een wrr-verkenning uit 2004 noemde pe-

dagoog Bas Levering het een ‘vergissing’ dat 

de overdracht van waarden en normen in een 

heterogene samenleving mogelijk zou zijn.2 

En vier jaar later concludeerde filosoof Paul 

van Tongeren in Trouw dat al het gepraat 

over normen en waarden ons geen beter 

mens heeft gemaakt.3 Pedagogen Gert Biesta 

en Siebren Miedema waarschuwden al eer-

der voor deze risico’s. In het onderwijs, stel-

den ze, gaan docenten waarden en normen 

zien als extraatjes die weinig met hun vak-

inhoud te maken hebben. Daardoor hebben 

‘normen’ en ‘waarden’ de vormende taak van 

het onderwijs geen impuls gegeven, maar 

juist ondermijnd.4

* * *
Is er een alternatief? Zinniger is het om de 

publieke moraal te begrijpen in termen van 

deugden, of wat we eventueel ook ‘morele 

competenties’ kunnen noemen. Zo’n bena-

dering heeft drie voordelen. Ten eerste zijn 

deugden een schakel tussen waarden en nor-

men. Waarden bieden een algemene en nog 

vage morele oriëntatie, normen zijn juist 

strakke handelingsvoorschriften. Wat ze 

verbindt, zijn persoonlijke morele kwalitei-

ten, zoals rechtvaardigheid, maatgevoel, 

hoop of compassie. Iemand met zulke deug-

den heeft normen verinnerlijkt en concreti-

seert waarden in zijn gedrag. Wanneer ie-

mand door de tijd heen een geïntegreerde 

verzameling van dit soort goede gewoonten 

tentoonspreidt, heeft hij ‘karakter’.

Ten tweede heeft de deugdethiek oude papie-

ren en past ze goed bij deze tijd. Ten onrechte 

denken veel mensen bij het begrip ‘deugd’ 

aan wat oubollige noties als spaarzaamheid, 

vlijt, orde en netheid, maar dat is slechts één 

(gedateerd) deugdenlijstje. Deugd komt van 

het Griekse arete en betekent ‘voortreffelijk-

heid’ of ‘excellentie’ – iets waarin je uit-

blinkt, waarin je virtuoos bent. Sommige 

klassieke deugden, zoals rechtvaardigheid 

en wijsheid, zijn tegenwoordig nog steeds 

relevant. En deels biedt de deugdethiek nieu-

we kwaliteiten die mensen nu nodig hebben 

om te floreren als mens. In een gefragmen-

teerde cultuur waarin mensen lid zijn van 

verschillende sferen, elk met een eigen rich-

tinggevende notie van wat goed is, lijkt ‘inte-

griteit’ bijvoorbeeld een wezenlijke deugd.

Een derde voordeel is dat deugden een soort 

vaardigheden zijn die je kunt oefenen, net 

als pianospelen en voetballen. Geduldig 

word je door te oefenen met wachten; vrijge-

vigheid door te leren wat, wanneer en hoe-

veel te geven en humor ontwikkel je door op 

een gepaste manier grapjes te maken. Als je 

jong bent, gaat dat proces onder begeleiding 

van een mentor of coach, maar geleidelijk 

verschuift het accent naar zelfvorming, een 

proces dat bovendien nooit klaar is. Zodra 

we de horizon van ons ideale ik denken te na-

deren, schuift die vaak weer een beetje op.

* * *

1919
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waarin mensen redelijk beschermd deugden 

kunnen oefenen. Dat komt hunzelf ten goede 

én de praktijk waarin ze participeren. Willen 

deugden kunnen floreren, dan is een sterk 

maatschappelijk middenveld cruciaal.

In het buitenland is de afgelopen jaren veel 

kennis ontwikkeld over hoe je deugden met 

name in allerlei beroepsgroepen kunt ver-

sterken. Een belangrijke aanjager is The Ju-

bilee Centre for Character & Virtues van de 

University of Birmingham, dat een reeks ad-

viezen en programma’s heeft ontwikkeld, 

zowel voor het basis- en voortgezet onder-

wijs als voor beroepsopleidingen tot bijvoor-

beeld dokter, jurist, verpleegkundige, sol-

daat en manager. De Britse overheid heeft 

deze karaktertaal ondertussen overgeno-

men, en geld uitgetrokken voor de verdere 

doorwerking ervan. Het kan dus echt anders.

Terwijl men in het buitenland een slag heeft 

gemaakt, zijn het cda en een groot deel van 

Nederland zich blijven blindstaren op nor-

men en waarden. Als we ons echt zorgen ma-

ken om de publieke moraal, wordt het tijd 

om een deugdethische benadering te kiezen.

 Noten

1 Dit is een bewerking van het volgende opinie-
artikel: Wouter Sanderse, ‘Met normen en 
waarden ben je er nog niet’, Reformatorisch 
Dagblad, 11 maart 2017.

2 Bas Levering, ‘Opvoeding en de overdracht van 
waarden en normen’, in: P. de Beer en C.J.M. 
Schuyt (red.), Bijdragen aan waarden en nor-
men. Amsterdam: Amsterdam University Press, 
pp. 147-177.

3 Peter Henk Steenhuis, ‘Deugden leiden tot een 
voortreffelijk leven’ (interview met Paul van 
Tongeren), Trouw, 18 januari 2008.

4 Gert Biesta en Siebren Miedema, ‘Instruction 
or pedagogy. The need for a transformative 
conception of education’, Teaching and Teacher 
Education 18 (2002), nr. 2, pp. 173-181.

Karaktervorming heeft ook een probleem. Ze 

mag dan essentieel zijn voor een florerende 

publieke moraal, ze heeft zelf wel een be-

paalde voedingsbodem nodig. Unilever ver-

noemde in 2003 zeven nieuwe smaken van 

het merk Magnum naar de zeven hoofdzon-

des, en lanceerde die smaken met een om-

vangrijke reclamecampagne. En hoewel al-

coholreclames er fijntjes op wijzen dat we 

mogen genieten, maar moeten drinken ‘met 

mate’, leven we in een cultuur waarin het bar 

moeilijk is om maat en andere deugden te 

cultiveren. Het lijkt alsof het probleem dat 

karaktervorming dient op te lossen zo groot 

is dat het voor diezelfde karaktervorming 

knap lastig is om van de grond te komen.

Dat roept de lastige vraag op wat voor soort 

instituties karaktervorming nodig heeft én 

vervolgens voortbrengt. Ik noem twee ant-

woorden van hedendaagse deugdethici. Eén 

antwoord komt van Martha Nussbaum, die 

– met Scandinavische landen als rolmodel – 

een ‘aristotelische sociaaldemocratie’ voor 

zich ziet, waarin alle burgers hun capabili-

ties (vermogens) kunnen ontwikkelen om een 

voor hen goed leven te leiden. Een heel ander 

antwoord komt van Alasdair MacIntyre, die 

uiterst kritisch is op de liberale democratie, 

en zijn heil zoekt in kleine gemeenschappen 

waarin mensen nog wel een vorm van moreel 

leven met elkaar kunnen delen.

Hoewel ik het niet op alle punten met MacIn-

tyre eens ben, neem ik van hem het belang 

over van sociale praktijken waarin mensen 

bepaalde mores delen. Denk aan sportclubs, 

debatclubjes, beroepsgroepen, politieke par-

tijen en koren. Zonder oprechtheid, moed, 

rechtvaardigheid, tact en vriendschappelijk-

heid houd je het daar niet uit – en zal je team 

of club waarschijnlijk weinig succes kennen. 

Zulke sociale verbanden bieden praktijken 
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Sommige hondenbezitters lijken hun huis-

dieropstraatvooralintezettenalslevende,

lopende waarschuwing: kom niet te dicht-

bij. Maar zodra je niet enkel afstand houdt,

maarzelfsoversteektomhondenbaasjealle

ruimtetegunnen,wordtditopgevatalseen

belediging.Hoedurfjeinvredesnaambang

tezijnvoorditlievedier?

‘Hijbijtniet,hoor!’roeptdehondenbezitter

jetoe.Eenenkelingbegintmeteenmetzijn

hond te stoeien. Is er een kind in de buurt,

dan wordt dit uitgenodigd om de hond te

aaien – pas na de nodige instructies, want

opspontanebewegingenisdehondnietdol.

Ookruikthijsnelwanneerjeschrikt,endan

beschouwt hij jou, helaas, als een bedrei-

ging.Datisnueenmaalzijninstinct.

Eenenkelbaasjeverraadtdathijhetzelfook

heeftmoetenlerenennoglangnietisuitge-

leerd. Eigenlijk is zijn hond de baas, maar

hijvoegtzichgraag.Wantjekrijgterzoveel

voorterug.

Een instrumentele vorm van liefde, waarbij

interesseindehondvoortkomtuitdezelfde

vreesdiedehondenbezittergraagbijande-

renoproept.

In het politieke vertoog is de boze burger

de vechthond. Die heus niet vecht: hij is er

slechts op ingesteld. Dankzij een hypersen-

sitieveonderbuikeneennogalgrotebekvol

scherpetanden.Armelobbes–hijkanerzelf

ook niets aan doen. Sterker, hij bedoelt het

goed, en heeft hooguit veel aandacht nodig

en speelruimte en wat knuffels op zijn tijd.

Duskrijgthijdie,idealiteralsercamera’sin

debuurtzijn.Maarisdatserieuzeliefde?Of

dient de zogenaamd boze burger vooral als

imagoboost voor degenen die willen laten

ziendatzijvoornietsofniemandbangzijn

enalleenaldaaromrespectverdienen?

Het is wachten op die boze burgers die de

trucdoorhebben,envoelendatzealsmiddel

wordeningezet.Eneerstalzijngefokt,opge-

fokt,alswaarschuwingaanwatjes.Somsgun

ikallehandendiedebozeburgervoedenen

strelen eens een onvoorziene, stevige beet.

Die tot bezinning dwingt. Tot achting die

nietexclusiefdebozeburgergeldt.Zodital

achtingis.

doorDésanne van Brederode

Deauteurisschrijver.Indezerubriekbelichtze
eenwoordofuitdrukkinguithetpolitieketaal-
veld.

Debozeburger

UITGESPROKEN 
POLITIEK

Het is wachten op die 
boze burgers die de truc 
doorhebben, en voelen dat ze 
als middel worden ingezet

21
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In 1980 bracht de ptt, destijds nog een

staatsbedrijf, drie postzegels van promi-

nenteparlementariërsuit.Menhaddekeuze

behoedzaam gespreid over de drie hoofd-

stromingen die inmiddels ontstaan waren.

Op de zegel van 45 cent prijkte jhr. mr.A.F.

deSavorninLohman(1837-1924;chu),opdie

van50centmr.P.J.Troelstra(1860-1930;sdap)

enopdievan60centmr.P.J.Oud(1886-1968;

vvd). Links achterTroelstra was de voorzit-

tersstoelzichtbaar,zodatzodrahijzichzou

omdraaien,hijdierechtsvanzichzouzien.

Met andere woorden, hij zat links. Bij Loh-

manenOudwashetpreciesomgekeerd.

En tegen dat laatste protesteerden de vvd-

Kamerleden Rietkerk en Nijpels bij minister

Kroes,ookalvvd.ProfessorOud,betoogden

zij,hadzijnheleparlementaireloopbaan,die

in1917begonenin1963eindigde,terlinker-

zijde doorgebracht. Pas in 1971, toen de con-

fessionelenforsgeslonkenwaren,verhuisden

de liberalen met tegenzin naar de Kamer-

bankjesrechtsvandevoorzitter.Hetwashet

ogenblik waarop de jeugdige Hans Wiegel

hetfractievoorzitterschapovernamvanMolly

Geertsema,dienogalslijsttrekkerwasopge-

treden.Dekiezerbeschouwdedevvdopdat

momentallangalseenrechtsepartij.

Hetisdegroteconstantevandenaoorlogse

parlementaire geschiedenis: de gestadige

opgang van de vvd en de behendige wijze

waaropdiezichterrechterzijdenestelde.

* * *
Vanaf 1888, toen het kiesrecht vernieuwd

was, stonden een liberaal en een confessio-

neel blok tegenover elkaar. Dertig jaar wis-

selden ze elkaar af. Toen de Liberale Unie

op 4 maart 1885 werd opgericht, was dat een

reactie op partijvorming door vooral antire-

volutionairen (1879) – en in mindere mate

sociaaldemocraten (1881). ‘Zóó jong is onze

partij niet, dat zij een aanbevelingsbrief zou

behoeven in den vorm van een programma

vanbeginselen,nochzóóarmaandaden,dat

zijhetrechtmissenzou,fierdaarheentever-

wijzen’, verkondigde voorzitter mr. I.A. Levy

inzijnopeningsrede.Eninderdaad,eenpro-

gramma had de nieuwe unie ondanks haar

indrukwekkende voorgeschiedenis niet ont-

wikkeld.Verder dan de formule dat ze zich

ten doel stelde ‘door alle geoorloofde mid-

delen van voorlichting en samenwerking

de toepassing der liberale beginselen te be-

vorderen’, kwam ze niet. In het concept was

daaraanaanvankelijkde‘bestrijdingvanden

staatkundigen invloed der kerkelijke par-

tijen’ toegevoegd, maar die polemische op-

risping was fluks geschrapt. Het was echter

duidelijk:deoprichtingwasdefensief,tegen

degroeiendeinvloedderconfessionelen.

Indejarendaarnazoudetegenstellingtus-

sen liberalen en kerkelijken door antirevo-

lutionairen gethematiseerd worden tot die

tussen links en rechts.Vanaf het aantreden

van het kabinet-Kuyper in 1901 waren links

en rechts vaste aanduidingen voor liberaal

doorJan Dirk Snel

Deauteurishistoricus.Indezerubriekbelicht
hijdeactualiteitvanuitparlementair-historisch
perspectief.

Liberalismeoprechts

BINNENHOF 
BUITENOM22
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en christelijk. En in een Kamerdebat op za-

terdag 10 december 1904 werd daarvoor het

begrip antithese definitief gemunt. Katho-

liekennamendiegedachteeenwijleover,an-

tirevolutionairenhieldenerhardnekkigaan

vast, terwijl christelijk-historischen – vol-

gens Huizinga een verzameling van ‘al wat

conservatiefofgematigdliberaaldenkt’–er

zichuitbeginselvandistantieerden.

Na 1918 verschrompelde het verbrokkelde

Nederlandse liberalisme tot zelfs onder 10%

in 1937. Dat niet alleen omdat het door het

elitairekiesrechttijdenshetdistrictenstelsel

bevoordeeld was geweest, maar ook omdat

individualisme passé was en de nadruk op

gemeenschappelijkheidvanzowelconfessio-

nelen als sociaaldemocraten meer mensen

aansprak.

Na de oorlog was het nog kleiner. De Partij

vandeVrijheid–viadeLiberaleStaatspartij

‘DeVrijheidsbond’deopvolgervandeLibe-

raleUnie–haaldeslechts6,4%vandestem-

men. Maar het liberalisme was inmiddels

sterk van karakter veranderd. In het inter-

bellumhadhetmeegedaaninhoofdzakelijk

confessionele kabinetten en de PvdV en de

vvd,diein1948ontstonddooreenfusiemet

voormalige vrijzinnig-democraten, bena-

drukten de christelijke grondslag van onze

samenleving. De facto was het een protes-

tantsepartij.PrecieszoalsVanAgtdatdertig

jaarlatermethetcdazoudoen,presenteer-

den Oud en Stikker de toekomstige vvd in

1947 als een ‘middenpartij’. Daarna groeide

de vvd gestaag uit tot de rechtse electorale

concurrent van de confessionelen. In 1956

haaldemendechuin,1959dearp.Envanaf

1972 kon men grote aantallen katholieken

verwelkomen. In 1998 ging ze het cda voor

heteerstvoorbij,met24,7%.

* * *

Vandedriehoofdstromingendiemeninde

jarenzeventigbegonteontwaren,zitdevvd

het stevigst in het zadel.Terwijl het cda in

2012 naar 8,5% duikelde en de PvdA dit jaar

naar 5,7%, scoorde de vvd deze eeuw niet

slechterdan15,4%in2002.Zeheeftverreweg

degrootstevasteaanhang,alisdiebijgeen

enkelepartijomvangrijk.

Links en rechts zijn relatieve begrippen,

meer beeldvorming dan realiteit, maar in

het electorale spel van belang. In de gepo-

lariseerde jaren zeventig en tachtig was de

gouvernementele middenpositie van het

cda aantrekkelijk, maar vanaf Paars niet

meer.Elders,inCanada,devs,maarookin

Europa,geldtliberalismenogsteedsals(ge-

matigd)links.Ziedeplaatsvanalde inhet

Europees Parlement. Terwijl de Duitse cdu

het katholieke Zentrum wist te verenigen

metvoormaligeprotestantseliberalen,heeft

devvddepositieoprechtswetenteverove-

ren die traditioneel aan conservatieven of

christendemocratentoekomt.

Gedane zaken nemen geen keer. Maar de

vraagisofhetindividualismevanhetNeder-

landseliberalismenietaltezeerteertopde

communitaire verzorgingsstaat die confes-

sionelen in de jaren zestig juist samen met

liberalen voltooiden. Kan het cda ooit zijn

natuurlijkeplekheroveren?

In de gepolariseerde jaren 
zeventig en tachtig was de 
middenpositie van het cda 
aantrekkelijk; vanaf Paars 
niet meer

CDV_2017_1_binnenwerk.indb   23 06-04-17   07:34



Foto’s: Dirk Hol

CDV_2017_1_binnenwerk.indb   24 06-04-17   07:34



De toekomst van 
politieke partijen

Foto’s: Dirk Hol

CDV_2017_1_binnenwerk.indb   25 06-04-17   07:34



Christen Democratische Verkenningen | Lente 2017

26

Politieke partijen hebben een 
nieuw elan nodig

Gevestigde politieke partijen zullen zichzelf opnieuw moeten 
uitvinden. Politieke partijen zijn te veel marketingmachines 
geworden: aanbieders op een vrije markt van waarden en 
idealen. Juist daardoor lijken ze aan geloofwaardigheid in 
te boeten en de voeling met de samenleving te verliezen. Als 
ze niet oppassen worden partijen als een ijsschots die steeds 
meer afdrijft van de waardeoriëntaties, noden, zorgen en 
wensen van burgers. Het is van belang dat ze politiek verstaan 
als de expressie van fundamentele waardeoriëntaties die in 
de samenleving aanwezig zijn, en dat ze nieuwe vormen van 
betrokkenheid zoeken, buiten de eigen ledenvereniging om.

door Evert Jan van Asselt, Peter Cuyvers,  
Jan Jacob van Dijk & Pieter Jan Dijkman

Van Asselt werkt bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport; 
 Cuyvers is senior consultant bij c6VOLG; Van Dijk is gedeputeerde voor de 
 provincie Gelderland en bijzonder hoogleraar christelijk-sociaal denken over 
economie en maatschappij aan de Vrije Universiteit Amsterdam; Dijkman is 
 hoofdredacteur van Christen Democratische Verkenningen.

Of politieke partijen in hun huidige vorm een bestendige toekomst 
hebben, valt nog te bezien. Maar verkiezingen zijn in elk geval in. De hoge 
opkomst en de grote mediabelangstelling, vanuit heel de wereld, lieten 
zien dat de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart leefden.

De verkiezingen werden in de media omschreven als ‘de spannendste 
verkiezingen van de laatste decennia’. Kiezers zweefden zich suf – maar 
betrokken, dát waren ze. Ze vulden massaal de StemWijzer of de Kies-
wijzer in. Het slotdebat op televisie, het ‘debat der debatten voor de verkie-
zingen der verkiezingen’, werd door 3,3 miljoen kijkers gevolgd. Het zo-
genoemde premiersdebat tussen Rutte en Wilders was een kijkcijferhit. 
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Zelfs GroenLinks, met Jesse Klaver als runner-up, trok met zijn hippe 
‘Meetups’ volle zalen; de grootste was gevuld met een slordige vijfduizend 
geïnteresseerde jongeren.

Zo bezien waren de verkiezingen een veelbekeken mediaspektakel, 
een spannende wedstrijd om de gunst van betrokken kiezers. Toch sug-
gereert de overexposure van de verkiezingscampagne iets wat er slechts 
in beperkte mate is: de band met kiezers lijkt in zo’n campagne warmer 
en beter dan ooit, maar in werkelijkheid zijn de gevestigde politieke par-
tijen veel  minder dan vroeger geworteld in de samenleving. In de woor-
den van de politico logen Peter Mair en Kris Deschouwer: de party on 
the ground heeft aan belang verloren en dat is gepaard gegaan met een 
versterking van de party in public office.1 Bezorgdheid over de sociale 
 bedding van politieke partijen is van alle tijden. Het wordt echter proble-
matisch als partijen zichzelf niet meer kunnen verstaan als de 
uitdrukking van fundamentele waardeoriëntaties die in de samenleving 
leven. Democratie is wel iets meer dan een spannende verkiezingsstrijd 
of een verkooptruc van partijen met waarden en idealen als instrumenten 
om kiezers te bereiken.

Hoe kunnen politieke partijen hun maatschappelijke basis herontdek-
ken? Dat is de centrale vraagstelling voor deze nieuwe bundel van Christen 
Democratische Verkenningen, met als titel De toekomst van politieke par-
tijen. Een betere aansluiting bij de samenleving is niet zozeer een kwestie 
van drastische veranderingen van de organisatie van politieke partijen; de 
uitdaging ligt vooral in het omarmen van een open cultuur. Er moet wor-
den gezocht naar nieuwe verbindingen en vormen van betrokkenheid, over 
partijgrenzen heen.

Verbroken verbinding

Over de toekomst van de politieke partij valt veel somberheid te bespeuren. 
Zowel wetenschappers als politici vragen zich af wat de houdbaarheid is 
van politieke partijen zoals we ze nu kennen. Dat hangt ongetwijfeld 
 samen met de functieverandering van politieke partijen door de tijd heen.

Politieke partijen vervullen in de parlementaire democratie een onmis-
bare schakel tussen openbaar bestuur en samenleving, tussen staat en 
straat. Aan politieke partijen worden in de literatuur grosso modo de vol-
gende functies toegeschreven: de articulatiefunctie (articuleren en agen-
deren van ideeën en preferenties), de mobilisatiefunctie (het stimuleren 
van de opkomst van kiezers), de aggregatiefunctie (het aanbieden van af-
gewogen ideologische keuzes) en de rekruteringsfunctie (werving en 
 selectie van kandidaten voor bestuurlijke of volksvertegenwoordigende 
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ambten).2 Al deze functies zijn in feite te herleiden tot de interfacefunctie 
tussen het openbaar bestuur en de samenleving.

Politieke partijen als zodanig zijn springlevend en hebben een belang-
rijke rol als intermediair tussen staat en straat. Wie dat niet ziet of wil zien, 
meet de partijen waarschijnlijk vooral af aan de functies die ze in het verle-
den hadden. Ze hebben door de tijd heen andere functies en taken toe-
gemeten gekregen. Tussen 1880 en 1960 golden Nederlandse politieke par-
tijen als ‘massapartijen’ (die voor zichzelf een rol zagen weggelegd om 
sociale groeperingen te emanciperen en te verheffen), in de periode van 
1960 tot 2000 vormden ze zogeheten ‘kaderpartijen’ (die kampten met een 
sterk geslonken ledenbestand, die niettemin de leden nodig hadden om 
het partijapparaat draaiende te houden, die een sterk overwicht kenden 
van de partijtop, en die voornamelijk verantwoording schuldig waren aan 
het partijkader of het partijbestuur),3 en sinds 2000 lijken partijen zich in 
een overgangsfase te bevinden. Nagenoeg alle gevestigde politieke partijen 
– van links tot rechts – zijn op zoek naar manieren om meer aansluiting te 
krijgen bij burgers.

Begrijpelijk. Want precies daar, in de band die partijen hebben met de 
samenleving, schuilt een wezenlijk probleem. Kort gezegd: er is sprake van 
verlies van voeling met de samenleving. De maatschappelijke basis en het 
vaste kernelectoraat van partijen zijn fors kleiner geworden (zoals de wisse-
lende verkiezingsuitslagen van de laatste twee decennia laten zien). En par-
tijen zelf zijn, zoals Peter Mair stelde, in de loop van de tijd niet langer de 
belangen van burgers richting de staat gaan behartigen, maar de belangen 
van de staat naar de burgers toe.4 Zo is er in feite, om het scherp te stellen, 
sprake van een verbroken verbinding tussen partijen en de samenleving.

De vraag is wat de oorzaak is van deze verbroken verbinding tussen poli-
tieke partij en samenleving. Wie inzoomt op de staat van de politieke par-
tij, ziet een viertal samenhangende ontwikkelingen die iets verklaren van 
het verlies van voeling met de samenleving. In de eerste plaats is er sprake 
van een praktisch ledentalprobleem: het aantal betalende leden daalt. Het 
ledental van partijen is nooit heel hoog geweest en in die zin moet dit pro-
bleem worden gerelativeerd,5 maar toch kalven de ledenaantallen de laat-
ste decennia alleen maar af en is het ledenbestand sterk verouderd. In 1970 
waren 393.000 mensen lid van een partij, op ruim 13 miljoen mensen: iets 
meer dan 3 procent. In 2016 waren slechts 285.000 lid van een partij: nog 
minder dan 2 procent. Deze daling heeft consequenties voor de partij-
organisaties. Bij de vvd bijvoorbeeld zijn vanwege de ledendaling de 
 zeventien kamercentrales in 2016 omgevormd tot zes regio’s en fuseren 
plaatselijke afdelingen in lokale netwerkstructuren. De partij heeft minder 
dan 30.000 leden, van wie 1.075 gemeenteraadsleden, 89 Provinciale Sta-
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tenleden en 33 Tweede Kamerleden. Dat betekent dat 1 op de 25 vvd-leden 
volksvertegenwoordiger is.

In de tweede plaats, op een meer fundamenteel niveau, speelt een 
 representatieprobleem. Dat betekent niet zozeer dat de volksvertegenwoor-
diging een nauwgezette afspiegeling van de Nederlandse bevolking moet 
zijn wat betreft de achtergrond van mensen (ras, geslacht, leeftijd, oplei-
dingsniveau, religieuze of culturele achtergrond). Dat is een wijdverbreid 
misverstand.6 Het gaat er in een representatieve democratie niet om dat 
kiezers qua opleidingsniveau worden gerepresenteerd, maar qua ideeën. 
Precies daar wringt er iets.7 Het gevoel bestaat dat de meeste gevestigde 
partijen ouderwetse eliteclubjes zijn geworden, die hooguit een rekrute-
ringsmachine zijn voor nieuwe elites, maar die verzuimen de stem te zijn 
van hen die geen stem hebben.

In de derde plaats is er een machtsprobleem. Ruim twintig jaar geleden 
werd in de veelbesproken publicatie De verplaatsing van de politiek van de 
Wiardi Beckman Stichting betoogd dat ‘het primaat van de politiek’ niet 
meer bestaat.8 ‘Den Haag’ denkt dat het het monopolie heeft op de formu-
lering van het algemeen belang en de gezamenlijke vormgeving van de 
samenleving, maar intussen wordt de politiek allang niet meer alleen in 
Den Haag gemaakt.9 De invloedrijke Venezolaanse econoom Moisés Naím 
beschrijft in Het einde van de macht hoe tegenwoordig politieke machtheb-
bers hun positie makkelijker dan ooit kwijtraken aan nieuwe, opkomende, 
kleine machten.10 ‘De grote beslissingen worden genomen door politieke 
partijen, die totaal in verval zijn. Terwijl er overal innovatie is. Alles ver-
andert: hoe we werken, communiceren, eten, daten. Alleen de manier 
waarop we politiek beslissingen nemen, is al meer dan honderd jaar bijna 
hetzelfde.’ Volgens hem is dat een onhoudbare situatie. ‘Activisten, sociale 
bewegingen, niet-gouvernementele organisaties zijn veel succesvoller 
geworden dan politieke partijen om onderwerpen aan te dragen, mensen 
te engageren. Politieke partijen zijn allang niet meer het natuurlijke tehuis 
voor ideeën (…). En toch nemen partijen nog de beslissingen.’11

Ten slotte hebben politieke partijen te maken met een legitimiteitspro-
bleem. Overheid en politiek hadden 
lange tijd een vanzelfsprekend 
gezag, al dan niet ondersteund 
door religieuze noties. De legitimi-
teit van partijen viel, zeker in het 
verzuilde tijdperk, samen met de 
Weltanschauung, het wereldbeeld 
en het mensbeeld van specifieke 
groepen kiezers. De laatste decen-

De sterke partijidentificatie 
is grotendeels verdwenen. Er 
wordt niet op de vvd gestemd, 
maar op Rutte, en niet op 
GroenLinks, maar op Klaver
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nia is die vanzelfsprekende legitimiteit verdwenen. De sterke partijidentifi-
catie is grotendeels verdwenen. Er wordt niet op de vvd gestemd, maar op 
Rutte, en niet op GroenLinks, maar op Klaver. Daarbij is het wel noodzakelijk 
dat de personen dicht bij de ‘merkidentiteit’ van hun partij blijven; Rutte 
mag bij wijze van spreken wel in een dure auto rijden van zijn achterban, 
Klaver niet. Het verlies van de genoemde sterke partijidentificatie heeft niet 
zozeer te maken met partijen zelf, maar veeleer met sociaal-culturele ont-
wikkelingen, zoals het verlies van een gemeenschappelijk ideologisch kader. 
Daardoor ontstonden meer ‘lichte gemeenschappen’ in plaats van ‘zware 
gemeenschappen’:12 niet lidmaatschappen van collectiviteiten, zoals een 
ledenpartij, maar individuele overwegingen sturen in toenemende mate het 
stemgedrag. De vraag is wat het bestaansrecht van politieke partijen dan 
nog is. Zelf lijken ze, althans de gevestigde partijen, hun legitimiteit vooral 
te ontlenen aan hun invloed op het openbaar bestuur en het beleid, aan het 
streven naar economische groei en welvaart, en aan het waarborgen van de 
voorzieningen van de welvaartsstaat. De politiek kunnen ze eigenlijk nog 
slechts opvatten als een kwestie van middelen en maatregelen.

De ongekendheid van de boze burger

Gevestigde partijen doen al geruime tijd verwoede pogingen om opnieuw 
aansluiting te vinden bij de bevolking, buiten de bestaande partijkaders en 
ideologieën om. Pim Fortuyn heeft die periode van grondige zelfreflectie 
op de band met de samenleving in Nederland ingeluid. Precies daarin ligt 
volgens velen ook de uitweg uit de verdrukte positie van politieke partijen, 
namelijk in de wens om meer een spreekbuis van burgers te zijn en daar-
mee het onbehagen van de zogenoemde ‘boze burgers’ te vangen.

In de praktijk betekent dat vaak dat partijen allerlei kiezersonderzoeken 
laten verrichten om maar niet de aansluiting met bezorgde burgers te 
 hoeven missen.13 Zo laten ze onderzoek doen naar welk type mens (hoog-
opgeleid-laagopgeleid, oud-jong, vrouw-man, allochtoon-autochtoon, 
sociale klasse, enzovoort) potentieel past bij de partij, en worden het beleid 
en de retoriek daarop afgestemd. Illustratief zijn de accentverschuivingen 
in de opinieonderzoeken: richtten deze onderzoeken zich lange tijd op 
politiek-inhoudelijke strijdpunten en de perceptie van een bepaalde 
 politieke partij met betrekking tot dit strijdpunt, tegenwoordig lijkt 
het meer te gaan om onderzoek naar ‘leefstijlen’ of ‘Mentality-milieus’ 
(Motiv action) van potentiële kiezersgoepen, en de aantrekkingskracht 
die een bepaald ‘partijmerk’ (cda, PvdA, vvd) op doelgroepen met een 
 specifieke levenshouding uitoefent. Op die manier wordt democratie van-
zelf een ‘merkendemocratie’: partijen dagen kiezers uit tot het doen van 
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een ‘impulsaankoop’ op basis van het door een merk overgebracht gevoel.
Deze eenzijdige gerichtheid op ‘boze burgers’ en Motivaction-achtige 

onderzoeken is problematisch. De kiezer wordt gereduceerd tot een be-
paald profiel, zodanig dat de mens ten diepste niet serieus wordt genomen 
als mens.14 En wie de burger louter als boos en wrokkig beschouwt, ver-
trouwt die burger ten diepste niet, en miskent de mens zoals die is: veel-
zijdig, creatief en verantwoordelijk.15

Het probleem als zodanig is niet het onbehagen zelf. Gevoelens van 
 onbehagen, boosheid en angst zijn er altijd al geweest.16 Klassiek-populis-
tische partijen weten dat onbehagen op een slimme manier te exploiteren. 
En ook gevestigde partijen zetten het onbehagen in om er politieke munt 
uit te kunnen slaan. Onbehagen verkoopt – want om het onbehagen te be-
dwingen is daadkracht nodig, en de daadkrachtige politicus geniet meer 
electorale steun dan de politicus die de kunst van het doormodderen be-
pleit. Het probleem van deze politisering van het onbehagen is dat politici 
met hun retoriek eerder aanjagers van ongezonde angst en onzekerheid 
worden dan dat ze erin slagen mensen toe te rusten om zo goed mogelijk 
met de reële gevaren en onzekerheden van het leven om te gaan.

Dat partijen meer dan ooit de zogeheten boze en bezorgde burgers een 
stem willen geven, wil echter nog niet zeggen dat ze daadwerkelijk ver-
bonden zijn met ‘de samenleving’. Juist in hun pogingen om de buik spreker 
van Henk en Ingrid te zijn, zouden ze weleens verder dan ooit van hen af 
kunnen zijn komen te staan. Vergeten wordt dat het vooral ontbreekt aan een 
overtuigend en geworteld langetermijnverhaal, een verhaal dat hoop voedt 
en perspectieven biedt, dat grenzen overschrijdt en mensen verbindt. 

 Zonder verhalen kunnen we niet – 
vooral nu niet. In een ‘onttoverde 
wereld’, waarin bezieling en bevlo-
genheid lijken plaats te maken voor 
rationeel bestuursmanagement en 
technocratische controledrift, is 
meer dan ooit behoefte aan verhalen. 
Populistische partijen begrijpen dat 
op een bepaalde manier heel goed. 

Het gebrek aan een narratief zou weleens een belangwekkender factor in de 
onteigening van politieke partijen kunnen zijn dan vaak gedacht wordt.

Vijf strategieën voor nieuwe verbindingen

Hoe dan wel? Hoe kunnen politieke partijen opnieuw hun maatschap-
pelijke basis herontdekken, zonder in angstpolitiek te vervallen of de 

In een ‘onttoverde wereld’, 
waarin bezieling lijkt plaats 
te maken voor technocratische 
controledrift, is meer dan ooit  
behoefte aan verhalen
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burger ten onrechte te reduceren tot enkel boos en wrokkig?
De opdracht voor partijen lijkt te zijn om te handelen in overeenstem-

ming met het adagium ‘nieuwe wegen, vaste waarden’. De Amerikaanse 
businessconsultant en onderzoeker Jim Collins heeft jarenlang onder-
zocht welke bedrijven langdurig resultaten boeken. Bedrijven komen en 
gaan immers; er zijn er maar weinig die een eeuw oud zijn. Uit zijn onder-
zoek komt naar voren dat bedrijven met een lange geschiedenis juist die 
bedrijven zijn die vasthouden aan hun kernwaarden. Ze zijn flexibel in de 
vormgeving daarvan, maar ze doen geen concessies aan hun missie; hun 
bestaansreden blijft onveranderd.17 Voor politieke partijen geldt dit prin-
cipe ook: een partij die haar ideologische wortels loslaat, heeft geen toe-
komst, maar een partij die krampachtig vasthoudt aan de vormen van wel-
eer evenmin. Voortbestaan vergt aanpassing van, maar tegelijkertijd 
vasthouden aan waar je voor staat.

Een toekomstagenda voor politieke partijen zou de volgende vijf 
 elementen kunnen bevatten:

1. Politiek is de expressie van fundamentele waardeoriëntaties

De kunst van politiek schuilt in het vermogen om zich te verplaatsen in de 
ander. Pas als zij dat doen krijgen politieke partijen oog voor de noden en 
zorgen van burgers. Politieke partijen hebben in dat verband drie taken: (1) 
de intuïtieve angsten van mensen benoemen, (2) deze kritisch wegen en 
zodanig vertalen dat ze deel worden van het maatschappelijke en politieke 
debat, en (3) een perspectief bieden op de oplossingen.18

In dit opzicht lijken de gevestigde partijen van de nieuwkomers te ver-
schillen. Klassiek-populistische partijen slagen er veelal goed in om angst-
gevoelens te cultiveren en te agenderen. Ze slagen er veel minder goed in 
om perspectieven van hoop en geloofwaardige, haalbare oplossingen te 
schetsen. Gevestigde partijen zelf laten zich er graag op voorstaan dat zij 
de bezorgdheid van ‘het volk’ inmiddels herkennen en ten volle begrijpen, 
en dat zij – anders dan de nieuwkomers – ook daadwerkelijk oplossingen 
bieden. Toch blijkt dit frame (‘Wilders heeft geen oplossingen; wij hebben 
wél oplossingen’) niet te werken. Dat heeft wellicht te maken met het feit 
dat de politiek niet een rationele of technocratische orde is, maar veeleer 
een symbolische, morele orde. Populistische partijen lijken dat soms beter 
te be seffen dan gevestigde partijen. In feite rijst daarmee de volgende 
vraag: wat is politiek? Zouden gevestigde partijen niet nadrukkelijker 
moeten erkennen dat politiek vooral die symbolische orde is, waarin het 
inhoudelijke verhaal, de moraal en de retoriek van doorslaggevend belang 
zijn, zonder daarbij echter ‘de wil’ van ‘het volk’ als uitgangspunt voor 
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politiek handelen te willen nemen? Politiek is het debat over wat van waar-
de is, en daarover moet het gaan, in weerwil van de instrumentalistische 
beheerszucht en rationalistische bestuurspraktijken.

2. Ontwikkel perspectieven van hoop

Politieke partijen hebben de taak om op verantwoordelijke wijze gevoelens 
van onbehagen en angst te cultiveren en te agenderen. Maar er is meer. 
Politici dienen ook zicht te bieden op een oplossing. Er moet een realistisch 
en hoopvol handelingsperspectief zijn. Het probleem agenderen en met 
oplossingen komen die niet realistisch zijn, is geen optie voor een serieuze 
partij. Het probleem doodzwijgen omdat er geen oplossingen zijn, is dat 
evenmin. Een serieuze partij moet hoop bieden en zicht op een oplossing. 
Het is onvoldoende om de kiezer alleen te begrijpen. Dat is wel nodig, want 
zijn zorgen zijn echt, maar die zorgen moeten ingebracht worden in het 
politieke debat en van een antwoord worden voorzien.

3. Vertrouw op het democratische ethos van burgers

Politieke partijen hebben een te smalle, institutionele visie op wat demo-
cratie is. De gevestigde partijen zijn zich in de loop van de tijd vooral op het 
openbaar bestuur gaan oriënteren: ze denken zichzelf niet primair in con-

tinuïteit met de samenleving, maar 
benadrukken vooral de continuïteit 
tussen de partij en het openbaar 
bestuur. En in de kringloop van 
bestuur en beleid zijn ze vooral 
gericht op de formele instituties: 
op het parlement, de regering en 
het kiesstelsel. Maar democratie 
is veel meer dan dat, zoals Kris 
 Deschouwer terecht stelt. Demo-

cratie is een dagelijkse praktijk van samenleven met verschil, het voortdu-
rende debat, de vrijheid om te kunnen spreken en om een bepaalde gang 
van zaken te kunnen bekritiseren. Het is nodig dit soort waardevolle aspec-
ten van democratie te herontdekken; ze zijn minstens zo belangrijk als de 
institutionele aspecten.19

Een van de nobelste opdrachten voor partijen ligt uiteindelijk in de ont-
wikkeling van het democratische ethos, in de zin van een cultuur van be-
trokkenheid op het publieke belang, met waarden en deugden als ver-
draagzaamheid, gematigdheid, prudentie, oog voor de publieke zaak, het 

Partijen denken zichzelf 
niet primair in continuïteit 
met de samenleving, maar 
benadrukken vooral de 
continuïteit tussen de partij en 
het openbaar bestuur
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vermogen te luisteren, en inlevingsvermogen in anderen. Partijen zullen 
nieuwe vormen moeten proberen te vinden voor hun taak om van mensen 
burgers te maken.20 Zij mogen burgers niet als consumenten benaderen, 
maar moeten de oefening in burgerschapsdeugden centraal stellen en 
aansluiten bij initiatieven in de samenleving waarin deze deugden gestalte 
krijgen.

Burgers zelf snappen heel goed dat democratie meer is dan partijpoli-
tiek en verkiezingen. Toen een paar jaar geleden aan burgers in België werd 
gevraagd welke woorden bij hen opkwamen bij het horen van de term ‘de-
mocratie’, kwamen ze niet met formele, institutionele antwoorden, maar 
noemden ze waarden als vrijheid, gelijkheid, tolerantie en respect voor 
anderen.21 De reductie van burgers tot bozige, wrokkige mensen doet dan 
ook onrecht aan wie ze werkelijk zijn.

Veel beter is het als politieke partijen daadwerkelijk vertrouwen stellen 
in burgers en kiezers, en echt naar hen durven luisteren. Tegelijkertijd 
betekent vertrouwen over en weer dat kiezers ook mogen worden aan-
gesproken op hun opvattingen en gedrag. Als de kiezers alleen maar in 
de absorptiestand staan, zullen politieke partijen hun vertrouwen nooit 
winnen. Het moet gaan zoals in een relatie: elkaar af en toe de waarheid 
vertellen. Dat zorgt voor onderling respect.

4. Investeer in deliberatieve experimenten

Het is van belang voor politieke partijen om meer energie te steken in de 
ontwikkeling van deliberatieve experimenten. Dat wil zeggen dat in de 
politieke besluitvorming meer dan voorheen informatievergaring, overleg 
en de uitwisseling van argumenten centraal staan. De cda1000, de bijeen-
komst van zo’n duizend cda-leden om ideeën te genereren voor het verkie-
zingsprogramma, is een mooi voorbeeld. Dergelijke experimenten leveren 
niet alleen waardevolle inhoudelijke adviezen op; minstens zo belangrijk 
is dat ze een vorm van eigenaarschap creëren: de deelnemers voelen zich 
medeverantwoordelijk voor het probleem en de zoektocht naar oplossin-
gen. Deze experimenten zijn veelbelovend, en zinvoller dan referenda. 
Referenda mogen dan wel populair zijn, maar in feite reduceren ze dik-
wijls te complexe problemen tot een simplistisch ‘ja’ of ‘nee’, en ze zorgen 
ervoor dat de grootste schreeuwers het gelijk aan hun zijde krijgen.

Inspraak moet er zijn vanuit een oprechte interesse in de burger, vanuit 
het besef dat de ander daadwerkelijk iets te zeggen en in te brengen heeft. 
Dat is dus veel meer dan een opinieonderzoekje. Sterker, in feite staat de 
logica van kwantitatief opinieonderzoek volledig haaks op een delibera-
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tieve visie op democratie, zoals Will Tiemeijer betoogt: in opiniepeilingen 
gaat het niet om een dialoog, maar om geïsoleerde meningen, die impliciet 
worden beschouwd als statisch en gegeven, en als niet meer vatbaar voor 
herziening door debat.22 Deliberatieve experimenten sluiten aan bij het 
christendemocratische idee van subsidiariteit, zo merkt Wouter Beke op, 
de voorzitter van CD&V, de Vlaamse christendemocratische partij. Men 
moet aansluiting zien te vinden bij het potentieel van mensen zelf, en 
 burgers maximaal betrekken bij het zoeken naar oplossingen.23

5. Denk vanuit netwerken en zoek aansluiting bij niet-leden

Veel politieke partijen zijn in de negentiende eeuw ontstaan als spreekbuis 
van gewone mensen met concrete noden op lokaal niveau. Nu is het op-
nieuw nodig te ontdekken dat partijen er ten behoeve van de burgers zijn, 
en niet andersom. Partijen zullen nadrukkelijk een stem moeten geven aan 
tot nog toe ongehoorde en ongeziene handelingsperspectieven. Tegen-
woordig zijn daar vaak petities voor nodig, terwijl dergelijke geluiden ook 
binnen partijen een plek zouden moeten kunnen krijgen.

Hoewel het ledental van partijen afkalft, vormen leden nog steeds 
de ‘doe- en denkkracht’ van de partij: ze houden de partijorganisatie 
 draaiende, dragen ideeën aan en zijn het reservoir waaruit kandidaten 
worden gerekruteerd.24 Toch lijkt het raadzaam om op zoek te gaan naar 
nieuwe, aanvullende manieren om mensen te binden en daarmee legitimi-
teit en draagvlak te organiseren. cda-partijvoorzitter Ruth Peetoom con-
stateert terecht dat het voor jonge mensen weleens een stap te ver zou kun-
nen zijn om een lidmaatschap aan te vragen, maar dat ze zich soms wel 
lokaal voor één specifiek thema voor de partij willen inzetten. Het is het 
waard om de mogelijkheid van nieuwe lidmaatschapsvormen (tientjeslid) 
of andere vormen van betrokkenheid te onderzoeken.25 Een partij is 
slechts een middel en geen doel op zichzelf. Vanuit dat perspectief is er 
veel voor te zeggen om nieuwe vormen van betrokkenheid te zoeken.
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De politieke partij als 
inhoudelijk baken

Wanneer partijen zich te veel laten beïnvloeden door de 
dagelijkse peilingen, gaan zij steeds meer op elkaar lijken 
en verwaarlozen zij een van de belangrijkste functies die zij 
nog steeds hebben: het bieden van een inhoudelijke keuze, 
zodat kiezers ook echt iets te kiezen hebben. Politieke partijen 
moeten inhoudelijke bakens zijn waarop kiezers zich kunnen 
oriënteren. Geloofwaardige vertolkers dienen vervolgens 
daadwerkelijk betekenis te geven aan die inhoudelijke keuze.

door Ruud Koole

De auteur is hoogleraar politieke wetenschappen aan de Universiteit Leiden.

‘Partijen staan kiezers en gekozenen in de weg’, zo luidde de titel 
van een opinieartikel van John Jansen van Galen in Het Parool.1 Het anti
partijensentiment is weer groot. In dit voorliggend artikel wordt dit senti
ment in historisch perspectief geplaatst en komt vervolgens de vraag aan 
de orde hoe het staat met de intermediaire rol van de huidige partijen. 
 Verschillende organisatorische modellen zijn mogelijk in reactie op ver
anderende omstandigheden, maar het bestaansrecht van partijen ligt toch 
vooral in het bieden van een inhoudelijke keuze aan de kiezers. Juist die rol 
van inhoudelijk baken voor kiezers staat onder druk, zo wordt geconclu
deerd.

Partijen en het parlementaire stelsel

De titel van het artikel van Jansen van Galen had net zo goed boven een 
geschrift kunnen staan uit de tweede helft van de negentiende eeuw, toen 
de moderne politieke partijen ontstonden. In die periode domineerden de 
liberalen de Nederlandse politiek. Sinds in 1848 met de grondwet van Thor
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becke de ministeriële verantwoordelijkheid was ingevoerd, was het parle
ment formeel het hoogste orgaan in het Nederlandse politieke bestel. In 
dat parlement werd de Tweede Kamer voortaan rechtstreeks gekozen en de 
Eerste Kamer indirect door de leden van de Provinciale Staten. Dat is sinds
dien niet meer gewijzigd. Wat wel veranderde was het aantal kiesgerech
tigden. Aanvankelijk nog zeer beperkt tot een zeer kleine groep van welge
stelde heren, breidde het kiesrecht zich uit tot ruim twee derde van de 
volwassen mannen aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog. Die uit
breiding bracht ook het ontstaan van moderne politieke partijen met zich 
mee. In het parlement bestonden direct na 1848 wel verschillende ‘richtin
gen’, maar fracties die verbonden waren met politieke organisaties buiten 
het parlement bestonden nog niet. Dat paste ook niet in de liberale visie 
van destijds op het parlementaire stelsel. In die opvatting behoorde het 
parlement te bestaan uit ongebonden (‘onpartijdige’) leden die na een uit
wisseling van redelijke argumenten besluiten nemen. Het bestaan van 
partijen in het parlement stond daar haaks op: dan zou niet de rede, maar 
de macht de doorslag geven. Tussen kiezers en gekozenen dienden geen 
organisaties te staan.

Toch ontstonden de moderne politieke partijen – in Nederland betrek
kelijk laat, maar toch. Niet toevallig werd hierbij het voortouw genomen 
door mensen die zich afzetten tegen liberalen en het gedachtegoed van de 
Franse Revolutie: de antirevolutionairen. Deze orthodoxe protestanten 
verzetten zich tegen de liberale dominantie in de tweede helft van de ne
gentiende eeuw en met name tegen het door de liberalen gevoerde onder
wijsbeleid, waarin geen plaats was voor door de staat gefinancierde scholen 
op godsdienstige grondslag. Groen van Prinsterer betreurde de afwezig
heid van ‘systematische oppositie’ en tegenover de liberale nadruk op de 
‘onpartijdigheid’ van parlementsleden stelde hij: ‘Onpartijdig kan hij al
leen zijn, die partij kiest.’ Daarmee bedoelde hij dat ongewenste belangen
verstrengeling alleen kan worden tegengegaan door een politiek te voeren 
die gebaseerd is op beginselen. Abraham Kuyper werkte die beginselen uit 
en koppelde deze aan een sterke organisatie. Zo werd de eerste moderne 
politieke partij in Nederland opgericht: de AntiRevolutionaire Partij (arp, 
1879). Kuyper wist ook de nietkiesgerechtigden (‘de mensen achter de 
kiezers’) te mobiliseren en daarmee ontstond in Nederland de eerste zoge
heten massapartij.

De term ‘massapartij’ is gemunt door de Franse politicoloog Duverger 
die in 1951 zijn boek over politieke partijen publiceerde.2 Voor hem was het 
duidelijk dat de uitbreiding van het kiesrecht onlosmakelijk verbonden 
was met het ontstaan van een ander type partij. Waar in de negentiende 
eeuw nog de los georganiseerde notabelenpartij of kaderpartij overheerste, 
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leidde de invoering van het algemeen kiesrecht in de twintigste eeuw tot de 
dominantie van de strak georganiseerde massapartij, een duidelijk pro
duct van de democratisering van de samenleving. Partijen legden zich toe 
op het integreren van de ‘massa’ in het politieke bestel. In de meeste lan
den waren het de socialisten die het eerst tot de organisatie van de ‘massa’ 
overgingen; in Nederland waren dat de orthodox protestanten. De gestage 
uitbreiding van het kiesrecht en het succes van Kuypers organisatie brach
ten ook andere stromingen ertoe om over te gaan tot de oprichting van 
politieke partijen. De socialisten volgden enkele jaren later (SociaalDemo
cratische Bond of sdb, 1882). Zelfs de liberalen voelden zich genoodzaakt 
zich te verenigen om bij de stembusstrijd sterk te staan, maar zij deden dat 
tegen heug en meug. Hun eerste organisatie vermeed nadrukkelijk het 
woord ‘partij’: Liberale Unie (1885). De katholieke stroming, die vooral in 
het zuiden van het land sterk was en daar ook nauwelijks concurrentie had, 
aarzelde het langst. Weliswaar hadden plaatselijke katholieke kiesvereni
gingen zich in 1904 verenigd in de Algemene Bond, maar tot een echte lan
delijk georganiseerde eenheidspartij gingen de katholieken pas over nadat 
met de grondwetswijziging van 1917 het algemeen kiesrecht voor mannen 
was ingevoerd, dat ook voor vrouwen was mogelijk gemaakt, en het kies
systeem was gewijzigd in een evenredigheidsstelsel waarbij het hele land 
één district was (RoomschKatholieke Staatspartij of rksp, 1926).

Functies en modellen van partijen: minder keuze door 

ontideologisering?

De grote massa kiezers noopte tot organisatie; in partijen en in Nederland 
ook in zuilen. Politieke partijen waren niet langer weg te denken in het 
parlementaire stelsel, dat met de invoering van het algemeen kiesrecht 
met recht een ‘parlementaire democratie’ kon worden genoemd. Partijen 
dienden met het parlementaire systeem te worden verzoend. Dat gebeurde 
door functies aan hen toe te dichten die het goed functioneren van de par
lementaire democratie bevorderen. Bij een democratie hoort het regel
matig houden van verkiezingen voor politieke functies. Genoemde func
ties van partijen dragen daaraan bij: het selecteren van kandidaten (de 
selectiefunctie), het op de politieke agenda zetten van politieke kwesties 
(articulatiefunctie), het aanbieden van afgewogen ideologische keuzes 
(aggregatiefunctie), het stimuleren van de opkomst van kiezers (mobilisa
tiefunctie), en het verhogen van de politieke kennis van kiezers (vormings 
en scholingsfunctie).3 Bij elkaar worden deze en soms nog andere functies 
de ‘intermediaire rol’ van politieke partijen genoemd. In de periode van de 
massapartij was de ideologie daarbij van groot belang. Door de ideologi
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sche keuzes die de partijen bij verkiezingen boden (liberalisme, protestan
tisme, katholicisme en socialisme) werden kiezers verbonden met het poli
tieke systeem. Daarnaast wordt aan partijen ook een ordenende functie 

toegedicht in het verkeer tussen 
parlement en regering. Partijen 
(fracties) zorgen voor enige voor
spelbaarheid die nodig is voor het 
landsbestuur.

In de loop van de twintigste eeuw 
bleek de dominantie van de massa

partij echter niet de noodzakelijke pendant van het algemeen kiesrecht, 
zoals Duverger nog dacht. Ook andere partijtypen bleken mogelijk. Rond 
1960 presenteerde de DuitsAmerikaanse juristpoliticoloog Kirchheimer 
het type van de catchallpartij (in het Duits: Allerweltspartei).4 Hij nam in 
de WestEuropese landen een deideologisering waar, waardoor partijen op 
elkaar gingen lijken en er dus ook steeds minder sprake was van echte 
 oppositie. De catchallpartij combineerde de verminderde ideologische 
bagage met het minder benadrukken van de rol van partijleden in de in
terne democratie en met het zich richten op een breder electoraat dan de 
specifieke groep van weleer (catch all). Later zijn verschillende andere par
tijtypen voorgesteld. De bekendste daarvan is de cartel party van Richard 
Katz en Peter Mair.5 Voortbouwend op het werk van Kirchheimer stelden 
zij dat politieke partijen vanaf circa 1970 hun intermediaire rol kwijtraak
ten en steeds meer afdreven van de samenleving naar de staatsinstellin
gen, wat zich onder meer uitte in een grote mate van afhankelijkheid van 
overheidssubsidies. In een ander betoog heeft Mair dit de verschuiving 
genoemd van representative government naar responsible government.6 
Waar er vroeger een evenwicht tussen deze twee bestond, is de volksverte
genwoordigende taak van partijen steeds meer op de achtergrond geraakt 
en zijn partijen zich steeds meer gaan richten op verantwoordelijkheid 
nemen voor het landsbestuur. Daardoor zijn de klassieke partijen steeds 
meer op elkaar gaan lijken, waardoor zij de kiezers nauwelijks nog een 
keuze bieden voor een ander regeringsbeleid.

Genoemde partijmodellen zijn ideaaltypen waaraan geen enkele partij 
in de praktijk volledig voldoet, maar ook los daarvan zijn er aan de hand 
van de Nederlandse casus de nodige kanttekeningen bij te plaatsen.

De praktijk in Nederland liet zien dat de deideologisering die Kirch
heimer rond 1960 waarnam, geen lineair proces is. Vanaf het einde van de 
jaren zestig tot begin jaren tachtig werden de ideologische tegenstellingen 
juist aangescherpt. Die periode van de ‘polarisatie’ viel samen met een 
‘democratiseringsgolf ’ die over de westerse wereld spoelde en zijn effect 

Partijen zorgen voor enige 
voorspelbaarheid die nodig is 
voor het landsbestuur
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had op de interne organisatie van partijen. Het benadrukken van interne 
democratie gaf aan partijleden juist een grotere rol. Dit betekende dat het 
organisatorisch model van de massapartij, met als hoogste orgaan het par
tijcongres, waarin afgevaardigden van de lokale afdelingen de politieke 
leiding ter verantwoording kunnen roepen, sterker werd aangezet, ook bij 
partijen die daar traditioneel minder nadruk op hadden gelegd, zoals de 
chu en de vvd. Tegelijk was het aantal leden van partijen in de jaren zestig 
drastisch teruggelopen. Door de individualisering, die zich in Nederland 
vertaalde in de ontzuiling, nam niet alleen het aantal zwevende kiezers toe, 
maar reduceerde ook het ledental van partijen, met name dat van de kvp. 
Nu was ook op het hoogtepunt van de verzuiling in de jaren vijftig nooit 
meer dan twintig procent van de kiesgerechtigden lid van een politieke 
partij, maar vanaf de jaren zestig zette een daling in, die alleen in periodes 
van polarisatie zou worden afgeremd. Hoewel het model van interne be
sluitvorming van de massapartij bij de meeste partijen werd versterkt, 
wekte de term ‘massapartij’ bij het steeds geringere ledental steeds meer 
verwarring. De huidige Nederlandse partijen zijn daarom wel als ‘moderne 
kaderpartijen’ aangeduid.7

Neergang van partijen?

Tegelijk met de discussie over veranderende partijtypen vond een debat 
plaats over de ‘neergang van partijen’. Geconcludeerd werd dat de inter
mediaire positie van partijen is teloorgegaan: deels omdat verschillende 
functies niet meer of onvoldoende door partijen worden vervuld; deels 
omdat partijen zich in de staat zouden hebben genesteld; deels omdat 
leden er niet meer toe zouden doen. Maar duidt het minder vervullen van 
bepaalde aan partijen toegeschreven functies wel altijd op neergang? 
Waar vroeger de partijorganisatie nodig was om kiezers te bereiken, is 
door de opkomst van peilingen en elektronische media die noodzaak ver
minderd. En verraadt het beeld dat partijen hun plaats tussen de samen
leving (civil society) en de staat zouden hebben opgegeven, niet een erg 
statische opvatting van de afstand tussen die samenleving en de staat? 
Door de opkomst van de verzorgingsstaten in de twintigste eeuw is de over
heid in het leven van burgers veel belangrijker geworden. Staat en samen
leving staan niet meer op dezelfde afstand van elkaar als tijdens de nacht
wakerstaat in de negentiende eeuw, maar zijn elkaar deels gaan overlappen. 
Wanneer dan de partijen zich meer zijn gaan richten op de staat, betekent 
dat niet noodzakelijkerwijs een grotere afstand tot de samen leving. Is, ten 
slotte, het verminderde ledental wel een goede indicator voor de legitimi
teit van politieke partijen? Ligt die niet veeleer bij hun zeteltal?
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Deze kanttekeningen nemen niet weg dat de huidige politieke partijen 
zich voor grote uitdagingen gesteld zien. De omgeving van politieke par
tijen is ook de laatste decennia weer grondig gewijzigd. Sinds de jaren 
 negentig is de ‘electorale volatiliteit’ (het aantal kiezers dat tussen twee 

verkiezingen van partij wisselt) 
sterk gestegen. De kwetsbaarheid 
van afzonderlijke partijen is hier
door sterk toegenomen. In diezelf
de periode veranderde ook het ideo
logische decor. Door de val van de 
Muur in 1989 verdween een ideo

logisch contrapunt. Waar sinds de jaren zestig politieke onvrede zich voor
al aan de linkerzijde van het politieke spectrum manifesteerde, maakte het 
verdwijnen van het IJzeren Gordijn ruimte aan de rechterzijde om kritiek 
te uiten op het politieke bestel, zonder daarmee ‘de vijand’ in de kaart te 
spelen. Bij elkaar leidde dit tot een versterking van het antipolitieke senti
ment vanaf het begin van de jaren negentig, dat zich in Nederland in het 
begin van de eenentwintigste eeuw onder meer vertaalde in de sterke op
komst van rechtspopulistische partijen, die de klassieke of ‘gevestigde’ 
partijen vaak als ‘één pot nat’ beschouwen. Recentelijk kwamen daar de 
 financieeleconomische crisis (vanaf 2008) en de vluchtelingen crisis (2015) 
nog eens bij, waardoor politieke partijen te maken kregen met een onze
kerder en daardoor nog kritischer electoraat.

Reacties van partijen op de veranderde omgeving

De reacties van politieke partijen op de hiervoor beschreven uitdagingen 
lopen uiteen, zowel organisatorisch als ideologisch. Binnen hun organisa
tie kozen de meeste partijen voor een (nog) grotere rol van de leden. De ge
trapte organisatie van afdelingen, regio’s en een landelijk congres plus 
bestuur werd aangevuld met vormen van directe democratie. Zo verander
den partijcongressen geheel of gedeeltelijk in bijeenkomsten waarop alle 
leden stem en spreekrecht hebben (de zogeheten ‘ledencongressen’), zo
als D66 die al vanaf het begin had gekend, en werden er rechtstreekse ver
kiezingen van de lijsttrekker gehouden in de PvdA (2002, 2012, 2016), D66 
(2006), de vvd (2006), GroenLinks (2012) en het cda (2012). Discussies wor
den gevoerd om ook nietpartijleden te betrekken bij de interne gang van 
zaken van partijen, maar in Nederland heeft tot nog toe alleen de PvdA ge
experimenteerd met het openstellen van lijsttrekkersverkiezingen voor 
nietleden. Dat gebeurde in 2014 op lokaal niveau in een drietal plaatsen. 
Deze experimenten mislukten. In het buitenland vinden wel open primaries 

De kwetsbaarheid van partijen 
is door electorale volatiliteit 
sterk toegenomen
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plaats. Het omvormen van een ledenpartij tot een kiezerspartij is echter 
niet zonder risico. Een ‘coup’ van buiten de partij is niet denkbeeldig; 
 bovendien bestaat het gevaar dat de partijleden ontmoedigd worden om 
zich actief in te zetten voor de partij wanneer de selectie van de politiek 
leider mede in handen wordt gegeven van passanten van buiten.8 Er zijn 
echter nog andere manieren om nietpartijleden bij de partij te betrekken, 
ook zonder dat zij bevoegdheden krijgen om zich met de interne besluit
vorming te bemoeien. Sommigen zijn actief in een verkiezingscampagne 
of ‘volgen’ politici op de sociale media zonder lid te zijn. Een volledige 
ontwikkeling in de richting van een multi-speed membership party zoals 
beschreven door Susan Scarrow, waarbij burgers op allerlei manieren bij 
een partij betrokken zijn zonder dat er een zekere hiërarchie tussen die 
activiteiten bestaat,9 is vooralsnog niet waarneembaar in Nederland. Een 
heel andere organisatorische reactie is die van een partij zonder leden. 
Voorlopig heeft alleen de pvv gekozen voor die variant. Eveneens afwijkend 
van het organisatorische model van de massapartij is de sterke groei van 
lokale partijen, die tegenwoordig bij elkaar 25 tot 30 procent van de stem
men bij raadverkiezingen weten te verkrijgen. Beide fenomenen laten zien 
dat niet langer gesproken kan worden van één dominant partijmodel.

De verhouding tot de kiezers wordt nogal eens geplaatst in het perspec
tief van een grotere afstand van partijen tot de samenleving. Eerder werd al 
opgemerkt dat auteurs als Mair stellen dat partijen hun wortels in de civil 
society zouden hebben verloren, waardoor hun volksvertegenwoordigende 
functie verpietert; vooral de ‘volkspartijen’ van weleer zouden in crisis 
zijn.10 Inderdaad zijn in Nederland met de ontzuiling de formele banden 
tussen partijen en vele maatschappelijke organisaties verbroken. Dat pro
ces vond overigens al een halve eeuw geleden plaats. In de periode daarna 
wisten de PvdA en het nieuwe cda nog grote electorale successen te boe
ken. De laatste decennia is evenwel een trend zichtbaar naar het verdwij
nen van grote partijen: er zijn nog slechts middelgrote en kleinere partijen. 
Dit is vooral het gevolg van de zich doorzettende emancipatie van de kie
zer: stemmers werden kiezers.11 Steeds minder kunnen partijen vertrou
wen op een vaste achterban. De tijd dat de arbeiders op de PvdA stemden, 
of de katholieken vrijwel automatisch op de kvp, is definitief voorbij. Is dat 
een crisis van volkspartijen of is dat het onvermijdelijke resultaat van 
maatschappelijke ontwikkelingen?

Dat stemmers gingen kiezen plaatste partijen wel voor een uitdaging: 
hoe daarop te reageren? Is het echt zo dat zij zich volledig verschansten in 
de staatsapparaten? Deze vaak geopperde klacht is echter moeilijk te com
bineren met het eveneens veelgehoorde verwijt dat partijen te veel de oren 
laten hangen naar de kiezers. Wanneer partijen zich echter te veel laten 
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beïnvloeden door de (dagelijkse) peilingen en hun (onderscheiden) begin
selen naar de achtergrond schuiven, gaan zij steeds meer op elkaar lijken, 
en daarmee verwaarlozen zij een van de belangrijkste functies die partijen, 
ondanks de vele maatschappelijke veranderingen, nog steeds hebben in 
een parlementaire democratie: het bieden van een inhoudelijke keuze, 
zodat kiezers ook echt iets te kiezen hebben. Politieke partijen moeten 
inhoudelijke bakens zijn waarop kiezers zich kunnen oriënteren. Die in
houdelijke keuze moet vervolgens ook betekenis krijgen. Wanneer de in
druk bestaat dat na de verkiezingen vrijwel alle partijcombinaties moge
lijk zijn, blijft er van die keuze weinig over. In een democratie zijn 
verkiezingen immers ook bedoeld om een vreedzame machtswisseling 
mogelijk te maken. Wanneer machtswisseling te veel wordt verdrongen 
door machtsdeling, komt de geloofwaardigheid van partijen en politici in 
het geding.

Kiezers zullen begrijpen dat in coalitieland Nederland, waar geen en
kele partij ooit een parlementaire meerderheid behaalde, compromissen 
moeten worden gesloten. Een compromis is niet hetzelfde als het verbre
ken van verkiezingsbeloftes, zoals de populistische retoriek het wil. Het 
betekent wel dat een partij, gegeven haar minderheidspositie, zo veel moge-
lijk probeert die beloftes waar te maken. Het achterwege laten van ‘verkie
zingsbeloftes’ is geen oplossing, omdat kiezers dan in feite geen keuze 
wordt geboden.

Na de verkiezingen volgt het proces van de kabinetsformatie. Bij de for
matie zou, om de kiezers ook de volgende verkiezingen weer een keuze te 
kunnen bieden, niet alleen een kabinet moeten worden geformeerd, maar 
tevens een realistische oppositie moeten worden mogelijk gemaakt. Wan
neer die er niet is, kan politieke onvrede zich slechts vertalen in een stem 
op de extremen. De afgelopen periode is het politieke discours wat dit be
treft verslechterd. Eerst vormden PvdA en vvd in 2012, na duidelijk afstand 
van elkaar genomen te hebben tijdens de verkiezingscampagne, binnen 
zeer korte tijd een coalitie – dit tot verdriet van belangrijke delen van hun 
stemmers, die met hun keuze juist hadden willen voorkomen dat de an
dere partij in het regeerkasteel zou belanden. Vervolgens werden partijen 
die op verschillende dossiers die coalitie aan een meerderheid hielpen in 
beide Kamers van het parlement aangeduid als de ‘constructieve opposi
tie’. Alsof het bieden van een realistisch alternatief niet evenzeer ‘construc
tief ’ is; sterker noag, dat is juist de taak van een oppositiepartij in een de
mocratie. ‘Systematische oppositie’, in de woorden van Groen van 
Prinsterer. Hier verraadde zich de (te) grote bestuurlijke oriëntatie van 
partijen waar Mair over sprak. Het cda merkte dit tijdens de laatste cam
pagne toen lijsttrekker Buma het verwijt kreeg dat zijn partij in de afgelo
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pen jaren met ‘verantwoordelijkheidsvakantie’ was, omdat zijn partij als 
oppositiepartij geen akkoorden sloot met de regering.12

Geloofwaardige vertolkers van inhoudelijke verhalen

Om het evenwicht te bewaren tussen volksvertegenwoordigende en be
stuurlijke verantwoordelijkheden is het daarom, ten eerste, van belang dat 
politieke partijen hun onderscheiden inhoudelijke verhalen op orde heb
ben en dus als inhoudelijke bakens voor de kiezers kunnen functioneren, 
en ten tweede er zorg voor dragen dat de aldus mogelijk gemaakte keuze 
van de kiezers na de verkiezingen niet verdampt in een bestuurlijk kartel. 
De wijze waarop partijen hun organisatie vormgeven kan daarbij verschil
len, zolang zij maar in staat zijn de juiste mensen naar voren te schuiven: 
mensen die inhoudelijke verhalen goed kunnen presenteren en op basis 
daarvan ook geloofwaardig kunnen handelen. De periode van massa
partijen of volkspartijen is definitief voorbij, maar dat betekent geenszins 
dat partijen hun intermediaire rol niet zouden kunnen vervullen.
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‘Politieke partijen staan met de rug naar de 

toekomst.’ Kris Deschouwer, hoogleraar 

politicologie aan de Vrije Universiteit Brus

sel, draait er niet omheen. ‘De politiek van 

morgen zal veel minder een partijendemo

cratie zijn. Dat wordt door de gevestigde 

partijen onvoldoende beseft.’

Toch weigert hij zich louter in sombere 

bewoordingen uit te laten over de toekomst 

van politieke partijen. ‘Onze evaluatie van 

wat partijen doen om zich aan nieuwe condi

ties aan te passen is vaak negatief en wordt 

vaak geduid in termen van teloorgang en 

verlies. Dat getuigt van een wat vreemde 

‘Politieke partijen moeten 
democratische waarden 
herontdekken’

In gesprek met Kris Deschouwer

door Pieter Jan Dijkman & Jan Prij

Dijkman is hoofdredacteur van Christen Democratische Verkenningen en Prij is redacteur 

van Christen Democratische Verkenningen.

Politieke partijen hebben een te smalle, institutionele visie op wat 
democratie is, vindt de Vlaamse hoogleraar politicologie Kris 
Deschouwer. ‘Democratie is zoveel meer dan partijpolitiek en 
verkiezingen. Het kunnen laten botsen van meningen is het fundament 
van een democratie.’ Om relevant te blijven, zullen partijen zich aan 
zelfreflectie moeten onderwerpen en in gesprek moeten gaan met 
burgers. ‘Er is bezinning nodig op de manier waarop partijen zichzelf 
presenteren, ze zullen preciezer moeten aangeven wat ze wel en niet 
kunnen doen, en ze zullen zichzelf moeten afvragen of ze de waarden 
van de democratie voldoende belichamen.’
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samenleving altijd bestaat over waar we 

naartoe moeten en de weg waarlangs.’

‘Deze twee hoofdfuncties van politieke 

partijen zijn in het verleden altijd al sterk 

bekritiseerd. Partijen moeten voortdurend 

schipperen tussen macht en inhoud. Als een 

partij gaat besturen, leidt dat dikwijls tot het 

verwijt dat zij haar principes verkwanselt en 

dat ze vooral zorgt voor de baantjes en toe

komst van haar eigen leden. En als ze sterk 

inzet op de mobilisatiefunctie en vasthoudt 

aan de eigen ideologische lijn, wordt ze be

kritiseerd voor het onnodig in stand houden 

van ruzies en conflicten.’

‘Toch is er nu wel iets aan de hand. Met 

name het mobiliseren, het vertegenwoordi

gen van burgers, is erg onder druk komen te 

nostalgie. Het lijkt wel alsof we geloven dat 

er uiteindelijk maar één enkele vorm van 

democratie mogelijk is: die van de gouden 

tijd van de massapartijen met hun grote 

ideologieën, stevige organisatienetwerken 

en hondstrouwe kiezers. Maar de tijden zijn 

veranderd en partijen zijn organisaties die 

zich aanpassen aan de veranderende om

standigheden. Dat is nooit anders geweest. 

Ook de komende jaren zullen partijen zoe

ken naar nieuwe manieren om hun rol als 

schakel tussen de samenleving en het open

baar bestuur te kunnen invullen.’

Nee, partijen zijn niet zozeer aan verval 

onderhevig, ze zijn eenvoudigweg ‘ver

huisd’, zegt Deschouwer zijn dierbare en te 

vroeg overleden collega Peter Mair na: de 

party on the ground heeft aan belang ver

loren en dat is gepaard gegaan met een ver

sterking van de party in public office.

Functieveranderingen

Welke functies heeft de hedendaagse poli-

tieke partij in uw ogen en in hoeverre lukt 

het partijen deze functies te vervullen?

‘Politieke partijen hebben in de eerste plaats 

een rekruteringsfunctie. Dat betekent dat ze 

het politiek personeel, de volksvertegen

woordigers en bestuurders, werven en selec

teren. En in de tweede plaats hebben ze een 

mobilisatiefunctie: ze bundelen tal van 

“kleine” zorgen en verlangens van kiezers 

en vertalen die in een samenhangende, ideo

logische visie op de inrichting van de samen

leving op basis van een aantal principes. 

Partijen zijn herkenbaar en onderling ver

schillend door hun ideologische visies op 

mens en samenleving. In het debat belicha

men de partijen de onenigheid die in de 
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‘De beleidskeuzemogelijkheden zijn in 

de loop van de tijd eenvoudigweg drastisch 

beperkt. Dat is de last van het verleden. 

 Vandaag beleid voeren is in grote mate het 

verder uitvoeren, of eventueel heel voorzich

tig bijsturen, van beleidskeuzes die in het 

verleden gemaakt zijn. Keuzes voor bepaal

de arrangementen van de welvaartsstaat, 

van ziekenzorg en pensioenen, of keuzes 

voor het aanbieden van een uitgebreid net

werk van lager, middelbaar en hoger onder

wijs zijn vroeger al gemaakt. Vandaag moe

ten de gevolgen van die keuzes beheerd 

worden. Ook transnationale instituties 

zoals de Europese Unie hebben de beleids

keuzes beperkt. Veel van de instrumenten 

voor het financieel en economisch beleid 

zijn van de nationale staten en deelstaten 

naar het Europese niveau gebracht. Tegen 

die achtergrond kunnen politieke partijen 

die besturen niet alleen responsive zijn, 

zoals Peter Mair constateerde, maar ook 

responsible, en de verantwoordelijkheid 

nemen om te doen wat door andere actoren 

wordt gevraagd.’

‘Dat maakt wel dat partijen nog te weinig 

van elkaar verschillen, dat ze vaak weinig 

keuze bieden omdat er helemaal geen keuze 

is, en dat de meeste partijen deel van de 

overheid zijn geworden. Als we vandaag de 

dag aan de politieke partij denken, denken 

we in eerste instantie aan hun plek in het 

bestuur, in het parlement, in de regering: de 

party in public office dus. Zo konden geves

tigde partijen de voeling met de samen

leving verliezen.’

De sociale inbedding van partijen is net 

zo ingewikkeld geworden als de samenle-

ving zelf. In hoeverre is dat een probleem? 

Wat staat er precies op het spel?

staan. Dat hangt samen met het feit dat de 

samenleving een stuk complexer en diffuser 

is geworden. De samenleving was vroeger 

overzichtelijker en bestond uit duidelijk 

van elkaar afgebakende groepen; je was bij

voorbeeld arbeider, protestant of katholiek. 

Die scheidslijnen zijn nu weggevallen en de 

vraag is wie we zijn, welke plaats we hebben, 

wat onze identiteit is en wat onze belangen 

zijn. Niet lidmaatschappen van collectivitei

ten, maar individuele overwegingen sturen 

tegenwoordig in sterke mate het stem

gedrag. De verhouding tussen de samen

leving en politieke partijen is daarmee ook 

complexer en moeilijker te lezen. Die na

tuurlijke achterban van partijen is verdwe

nen en de noden en behoeften van mensen 

zijn niet meer eenduidig te vatten in de 

ideologische verhalen die de partijen heel 

lang wel konden vertellen.’

‘De mobilisatiefunctie is ook onder druk 

komen te staan door de toenemende ge

richtheid van politieke partijen op het open

baar bestuur. Dat is de verschuiving: geves

tigde partijen zijn van een party on the 

ground langzaam overgegaan in een party 

in public office. Dat betekent dat veel ener

gie van politieke partijen tegenwoordig 

uitgaat naar de besturende taak. En in een 

complexer wordende samenleving is het 

besturen ook complexer, technischer en 

internationaler geworden.’

Niet lidmaatschappen 
van collectiviteiten, maar 
individuele overwegingen 
sturen tegenwoordig in sterke 
mate het stemgedrag
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De verkiezingen zelf zijn in dat proces rela

tief onbelangrijk.’

Zegt u daarmee dat we een verouderde 

visie op politiek en bestuur hebben, te zeer 

gericht op partijen en verkiezingen?

‘Ja, inderdaad. We hebben een te institutio

nele visie op wat democratie is. Ook politico

logen zoals ikzelf lijden vanuit een zekere 

vakblindheid aan dat euvel. We kijken bij

voorbeeld naar parlement en regering, par

tijen en het kiessysteem. Maar in de kring

loop van beleid en bestuur en de controle 

daarop zijn veel meer kanalen van belang 

dan deze formele instituties.’

‘Democratie is vooral het dagelijkse de

bat, de kanalen voor kritiek, participatie en 

reflectie die voortdurend opengehouden 

moeten worden. Dat is essentieel, zeker in 

een wereld met steeds meer formele, institu

tionele democratieën waarin precies dat 

aspect onder druk is komen te staan. Denk 

alleen al aan Hongarije, Polen, Turkije en 

Rusland, waar er wel verkiezingen worden 

gehouden, maar waar het debat wordt ge

smoord, wat heel problematisch is. Het kun

nen laten botsen van meningen is het funda

ment van een democratie. Je te kunnen 

uiten, juist ook in de tijd tussen verkiezin

gen, in een rijkdom aan columns, op sociale 

media, radio en televisie – wat een waarde en 

rijkdom is dat! Vooral als je beseft dat deze 

vrijheden verboden of afgeschaft kunnen 

worden, dat je monddood gemaakt of ver

volgd kunt worden voor je mening.’

‘Het is nodig het waardevolle aspect van 

democratie te herontdekken: de vrijheid om 

te kunnen spreken en de vrijheid om een 

bepaalde gang van zaken te kunnen bekriti

seren. Deze waarden zijn minstens even 

belangrijk als het institutionele, electorale 

‘Het is gewoon een feit waarmee we te maken 

hebben. Als zodanig is dat nog geen aanlei

ding voor pessimisme of voor een nostal

gisch verlangen naar een tijdperk waarin het 

allemaal eenvoudiger was.’

‘Het probleem is dat partijen de com

plexiteit van de samenleving ogenschijnlijk 

ontkennen en de politiek reduceren tot klei

ne politiek. Partijen proberen wel voort

durend te begrijpen en te lezen wat er in de 

samenleving gebeurt, maar ze slagen er 

steeds minder in de zorgen, vragen en ver

langens te bundelen tot grotere issues. Ze 

nemen steeds vaker over grote zaken kleine 

standpunten in, waarbij niet meer zonder 

meer duidelijk is of dat nu een liberaal of een 

christendemocratisch standpunt is.’

‘Je ziet dat terug in het onwaarschijnlijk 

grote belang dat gehecht wordt aan verkie

zingen. Alsof je door verkiezingen een hel

dere foto van de samenleving kunt maken 

met alle informatie, om de komende vier 

jaar het juiste beleid voor de kiezers te voe

ren. Dat is niet zo. Natuurlijk, het beleid 

wordt voor een stuk meebepaald op basis 

van de foto die op de verkiezingsdag ge

maakt wordt. Maar het politieke debat over 

dat beleid en de verantwoording en bijstu

ring ervan, gaan voortdurend door. Ver

kiezingen zijn in dat proces een plechtig, 

ritueel moment waarin de burger naar zijn 

mening gevraagd wordt, maar het is niet 

meer dan een van de momenten op basis 

waarvan beleid wordt gemaakt en democra

tische controle plaatsvindt. Tussen verkie

zingen door vinden er namelijk tal van pro

cessen van participatie en bijsturing plaats. 

De democratie is voortdurend in actie, in 

een continu proces van correctie waaraan 

burgers, sociale organisaties en journalisten 

in debat gaan met degenen die verantwoor

delijkheid hebben gekregen om te besturen. 
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ren is en niet het uitzetten van compleet 

nieuwe lijnen. Politici en bestuurders zullen 

er eerlijk voor moeten uitkomen dat geen 

perfecte antwoorden kunnen worden gege

ven op de voorkeuren die via de verkiezin

gen uit de samenleving zijn komen opbor

relen. En dat het niet mogelijk is om eenmaal 

“in office” de verkiezingsbeloften een voor 

een te kunnen inlossen.’

Zo’n benadering vraagt juist om een 

zekere afstand ten opzichte van de samen-

leving?

‘Inderdaad. Partijen zijn dan weliswaar 

steeds meer gericht geraakt op het openbaar 

bestuur, ten koste van de voeling met de 

samenleving, maar in bepaalde opzichten 

zijn ze natuurlijk weer te dicht op de huid 

van kiezers komen te zitten. Het is moeilijk 

om aan voortdurend kiezersonderzoek te 

ontsnappen aangezien de technologie daar

voor bestaat. Je kunt in 24 uur tijd een min of 

meer betrouwbare peiling hebben over van 

alles en nog wat. Omdat de partijen dit meer 

en meer doen, verliezen ze juist de mogelijk

heid om zelf voorop te lopen. De voortdu

rende gerichtheid op peilingen ondermijnt 

het moreel leiderschap.’

‘Politici die duidelijk voor hun overtui

ging uitkomen, zijn uiteindelijk geloofwaar

diger dan politici die voortdurend omkijken 

en peilen of ze nog wel op de juiste koers 

zitten. Er is angst om kiezers te verliezen, 

aspect. Wanneer aan dit waardevolle aspect 

van de democratie door politieke partijen 

geen invulling wordt gegeven, zijn demo

cratische verkiezingen feitelijk betekenis

loos geworden. Hiermee worden de vraag 

naar het functioneren van politieke partijen 

en de kritiek op het functioneren ervan op 

zichzelf al waardevol.’

Moreel leiderschap

Wat is het alternatief voor een niet-insti-

tutionele visie op het democratische par-

tijbestel?

‘Politieke partijen zullen het inderdaad niet 

in grootscheepse veranderingen van het 

institutionele bestel moeten zoeken, maar 

eerder in moreel leiderschap. Om te begin

nen zullen ze, ondanks dat het moeilijk is, 

toch moeten blijven proberen de waan van 

de dag, de veelheid aan kleine issues en de

batten, te overstijgen door, wat vaker dan nu 

het geval is, aan te geven wat het grote prin

cipe is waar een partij voor staat. Dat dreigt 

ondergesneeuwd te raken in het hedendaag

se snelle debat.’

‘Daarnaast moeten partijen erkennen dat 

zij in eerste instantie degene zijn die de 

besturen, regeringen en parlementen bevol

ken. Ze vragen burgers toestemming om 

mensen in te zetten voor het bestuur van het 

politieke bestel. De vraag welke mensen we 

de verantwoordelijkheid geven om in com

plexe tijden het schip op koers houden, is 

heel belangrijk.’

‘En erken tegelijkertijd dat het politieke 

beleid stevig is ingebed in een complexe 

werkelijkheid en in een Europese, inter

natio nale context. Dat betekent dat de poli

tieke sturing eerder een kwestie van bijstu

De voortdurende gerichtheid 
op peilingen ondermijnt het 
moreel leiderschap
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met het oog op de volgende verkiezingen, en 

daardoor bestaat het gevaar dat je kiezers te 

veel naar de mond praat. Maar partijen moe

ten de leiding durven nemen en motiveren 

waarom ze bepaalde keuzes maken. En die 

motivering hoeft niet te zijn dat de meerder

heid van de bevolking iets vindt of denkt.’

‘Voormalig premier JeanLuc Dehaene 

van België zei eens: “Een piloot die met zijn 

vliegtuig in moeilijk weer komt, moet in de 

cockpit blijven en niet bij de passagiers gaan 

zitten.” De kans bestaat dat mensen niet 

waarderen wat een partij voor ze doet; dat 

hoort bij de risico’s van het vak. Maar in dat 

geval heeft de partij wel sturing gegeven.’

Suggereert het beeld van de piloot in zijn 

cockpit toch niet te veel een almachtig 

bestuurder, iemand die de touwtjes in 

handen heeft, terwijl dat in een complexe 

samenleving nu juist problematisch is 

geworden?

‘We moeten het beeld niet overdrijven en in 

alle eerlijkheid en duidelijkheid erkennen 

dat je als Nederland niet alle touwtjes in 

handen hebt. Dat is ook een vorm van moreel 

leiderschap: juist vertellen dat je niet alles 

onder controle hebt, maar dat je wel heel 

hard je best doet om het vliegtuig op koers te 

houden, te midden van de stormen die er 

zijn.’

‘Politieke partijen hebben aan vertrou

wen ingeboet doordat ze soms te veel beloof

den. Partijen zijn ontstaan in nationale sta

ten. Maar de wereld waarin we nu leven is 

niet een wereld waarin nationale staten, ook 

al hebben ze formele soevereiniteit, een 

ruime inhoudelijke soevereiniteit hebben. 

Aan dat verlangen wordt soms wel uitdruk

king gegeven. De brexit is er een voorbeeld 

van. Maar de zogenaamde claim dat de Brit

ten daarmee hun nationale soevereiniteit 

terugkrijgen, is natuurlijk misplaatst. Het 

eerste wat de Britse overheid zal doen, is 

bilaterale afspraken met landen maken en 

gezamenlijke handelsakkoorden sluiten. De 

buitenwereld bepaalt mee wat er gebeurt en 

politici zullen daar eerlijk over moeten zijn.’

Nieuwe verbindingen

Wat staat politieke partijen te doen 

om daadwerkelijk weer voeling met de 

samenleving te krijgen? Wat zijn de beno-

digde factoren om deze verbinding te her-

stellen?

‘We moeten af van de al te institutionele 

visie op democratie, met de allesbepalende 

rol voor politieke partijen en verkiezingen. 

Er zijn vele manieren om burgers op andere 

manieren bij beleid te betrekken dan door 

verkiezingen en door partijpolitiek.’

‘Ik denk aan deliberatieve experimenten, 

zoals de Belgische cultuurhistoricus en 

 publicist David Van Reybrouck heeft voor

gesteld, waarbij op basis van loting burgers 

bij elkaar worden gebracht om rustig na te 

denken en te debatteren over een aantal 

grote vragen. Deze experimenten zijn veel

belovend en zinvoller dan referenda. Refe

renda mogen dan wel “in” zijn en een goed 

alternatief lijken voor de parlementaire 

democratie, maar in feite zijn dit veel bot

tere en brutere middelen dan verkiezingen. 

Referenda reduceren problemen op onver

antwoorde wijze en versterken de illusie dat 

het met een eenvoudig ja of nee ofwel de ene 

ofwel de andere richting uit kan.’

‘Het inbrengen van het deliberatieve 

element in een democratie is essentieel. 
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Daarmee haal je het debat over de maat

schappelijke vraagstukken en de zoektocht 

naar oplossingen enigszins weg uit de elec

torale sfeer. Met meer interactie met groe

pen burgers die bijeengebracht worden, met 

luisteren en het beargumenteren van stand

punten, maak je burgers medeeigenaar van 

het probleem en de oplossing. De instelling 

van dit soort tijdelijke, thematische burger

parlementen zou een goed middel kunnen 

zijn.’

Wat vraagt dit precies van politieke 

 partijen?

‘Dit vraagt zelfcontrole en bescheidenheid 

van politieke partijen. En er is reflectie nodig 

op de manier waarop ze over zichzelf praten 

en zichzelf presenteren door aan te geven 

wat ze wel en niet kunnen doen. Ze zullen 

zich moeten afvragen of ze de waarden van 

de democratie voldoende belichamen.’

‘Partijen leven, en dat is geen typisch 

Nederlands verschijnsel, te veel in het ver

leden. Maar ze kunnen niet meer handelen 

en spreken als vroeger. Dat is in elk vak, bij 

elke instelling of organisatie, het geval. Ze 

zullen meer dan ooit moeten beseffen dat ze 

niet meer over de politieke macht beschik

ken die ze lange tijd hebben gehad, en ook 

dat ze slechts een middel zijn, geen doel op 

zichzelf. Alleen dan kunnen ze een goede 

schakel vormen tussen de samenleving en 

het openbaar bestuur.’

‘Helemaal zonder partijen zal het niet 

gaan. Er is een zekere bundeling van opinies 

en thema’s nodig en er blijven mensen no

dig die bestuurlijke verantwoordelijkheid 

dragen. En ook zonder verkiezingen zal het 

niet gaan. Het belang van rituelen in de sa

menleving valt niet te onderschatten. Na de 

verkiezingen kun je als het ware opnieuw 

beginnen en wordt iedereen weer maagd, 

wordt de teller op nul gezet en kijk je voor

uit. Dat is het grote voordeel van zo’n electo

rale cyclus. Maar partijen zullen wel duide

lijker moeten aangeven dat partijen en 

verkiezingen nog slechts een relatief be

scheiden plaats innemen in de uitoefening 

van democratische waarden.’

Als politici en politicologen al niet in 

staat zijn om het belang van politieke 

partijen en verkiezingen te relativeren en 

de democratische waarden te belichamen, 

kunnen burgers dat in uw ogen dan wel?

‘Burgers zelf hebben veel meer gevoel voor 

democratische waarden dan politicologen 

en politici. Een paar jaar geleden werd bij 

een verkiezingsonderzoek naar aanleiding 

van de verkiezingen aan burgers in België 

gevraagd: “Welke termen en woorden ko

men er bij u op als u het woord ‘democratie’ 

hoort?” Het is verbazingwekkend hoe wei

nig burgers met formele, institutionele ant

woorden kwamen. Ze noemden waarden als 

vrijheid, gelijkheid, respect voor anderen, 

tolerantie, het kunnen samenleven met el

kaar. Dat was een leerzame les voor mij als 

politicoloog met een academische loopbaan 

die in het teken staat van onderzoek naar het 

Het belang van rituelen in 
de samenleving valt niet 
te onderschatten. Na de 
verkiezingen kun je als het 
ware opnieuw beginnen en 
wordt iedereen weer maagd
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functioneren van politieke partijen. Slechts 

een paar procent van de burgers neemt op 

zo’n spontane vraag “Wat is democratie voor 

u?” de term “politieke partij” in de mond. 

Terwijl wij geneigd zijn om te zeggen: “Hoe 

kun je democratie hebben zonder partijen 

en zonder verkiezingen?” Verkiezingen zijn 

wel nodig, maar we moeten oppassen voor 

overexposure. Het is in Nederland niet an

ders dan elders: de aandacht en ruimte die 

in de media ingeruimd worden voor de cam

pagne en voor de vraag welke partij de groot

ste zal worden, zijn onwaarschijnlijk groot. 

Dat geeft een vertekend beeld van hoe demo

cratie functioneert.’

Hoe optimistisch bent u over de mogelijk-

heid voor partijen om nieuwe verbindin-

gen met burgers tot stand te brengen?

‘Ik ben pessimistisch over de dominante rol 

van politieke partijen in de democratie. 

De rol die partijen spelen kan onmogelijk 

dezelfde zijn als in het verleden. De politiek 

van morgen zal veel minder een partijende

mocratie zijn en dat wordt onvoldoende 

beseft. Maar ik ben optimistisch over het 

vermogen en de robuustheid van de demo

cratie om zich aan te passen. Het proces van 

aanpassing aan de omstandigheden op basis 

van voortdurend debat maakt vanouds haar 

kracht uit. De democratie is een flexibel 

regime. Daarom vallen democratieën moei

lijker om dan dictaturen; ze zijn ontzettend 

taai. Kunnen politieke partijen zelf voldoen

de meebewegen en de waarden van de demo

cratie belichamen? Dat is uiteindelijk de 

vraag.’
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Partijen: van binnen naar buiten 
en omgekeerd

De geschiedenis laat zien dat partijen zowel van ‘binnen’ 
(uit het parlement) als van ‘buiten’ (uit de samenleving) 
ontstonden. Ook voor nieuwkomers blijken deze twee wegen, 
van ‘binnen’ en van ‘buiten’, nog altijd open te staan, al is het 
de vraag of de krachtige, goed georganiseerde partijen van 
weleer zullen terugkeren. Beroepspolitici en gewone leden 
hebben elkaar nodig. De eerste kunnen er theoretisch zijn 
zonder de tweede, maar voor het goed functioneren van de 
parlementaire democratie zijn binnen- en buitenstaanders 
even hard nodig.

door Bert van den Braak

De auteur is onderzoeker bij het Parlementair Documentatie Centrum van de 
Universiteit Leiden.

Politieke partijen lijken essentieel voor het functioneren van ons 
staatkundige bestel. Zij zorgen voor ideeën, een programma en kandi
daten, en evenzeer voor mogelijkheden tot ledenparticipatie zowel bij het 
doen van voorstellen als bij het vragen om verantwoording aan vertegen
woordigers. Toch waren er niet altijd partijen en zijn er nu politieke bewe
gingen zonder al te veel structuur of zelfs zonder leden. Het lijkt nog altijd 
denkbaar dat partijen alleen ‘parlementair’ bestaan, al is het de vraag of 
dat uiteindelijk werkbaar en acceptabel zal zijn.1

Schoorvoetend naar partijvorming

Na het herstel van de onafhankelijkheid in 1813 was het begrip ‘partij’ lange 
tijd tamelijk besmet. Misschien kwam dat door de herinnering aan de na
delige invloed van partijschap uit de achttiende eeuw, toen orangisten en 
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patriotten tegenover elkaar stonden. De afkeer kwam zeker voort uit de 
wens om als politicus onafhankelijk te kunnen oordelen. Politieke partijen 
ontbraken dan ook lange tijd in de negentiende eeuw. Een poging rond 
1860 om een conservatieve partij op te richten was vruchteloos; de liberalen 
deden zelfs geen poging. Het duurde tot 1879 voor er een landelijke poli
tieke partij kwam: de AntiRevolutionaire Partij (arp).

Voor zover er sprake was van politieke groepsvorming was dat lokaal, via 
kiesverenigingen, en parlementair in de vorm van informele ‘clubs’. Het 
ging daarbij om enigszins gelijkgezinden en om clubs die zich vormden 
rond een leidende, bevriende politicus. Hoewel vaak wordt gesproken over 
de ‘thorbeckianen’ kan echter moeilijk van een zelfs maar enigszins geor
ganiseerde groep rond de liberale voorman Thorbecke worden gesproken. 
Van hechte groepsvorming was evenmin sprake rond Groen van Prinsterer, 
al vormden de in aantal kleinere antirevolutionairen wel een iets gepro
nonceerder parlementair gezelschap.

De tijdens vergaderperioden in Den Haag aanwezige Kamerleden had
den uiteraard wel overleg, maar hun politieke handelen kenmerkte zich 
door onafhankelijkheid. Dat betekende dat iedere minister en ieder kabinet 
per onderwerp een meerderheid moest zien te verwerven. Feitelijk pas na 
het overlijden van Thorbecke in 1872 gingen liberalen enigszins streven 
naar hechtere groepsvorming. De tot dan bestaande onderlinge verdeeld
heid leidde er na 1874 toe dat steeds nietliberalen regeerden. Dat was voor 
de liberalen reden om zich toch maar beter te gaan organiseren. Dat ge
beurde rond een nieuwe voorman, Jan Kappeyne van de Coppello. Hij werd 
in de Tweede Kamer ‘leader’ en hij vormde met geestverwanten als Sam van 
Houten, J.K.H. de Roo van Alderwerelt en I.D. Fransen van de Putte zelfs een 
potentieel kernkabinet. Toen de liberalen in 1877 na de periodieke verkie
zingen (voor de helft van de zetels) hun positie hadden versterkt, konden de 
kappeynianen het bewind overnemen. Er kwam echter wel een kabinet
Kappeyne van de Coppello, met daarin ook enkele Kamerleden, maar juist 
Van Houten en Fransen van de Putte bleven daarbuiten. Bovendien ontston
den er in het kabinet spoedig tegenstellingen, met minister van Financiën 
J.G. Gleichman als voornaamste tegenpool van Kappeyne c.s. Het kabinet 
viel al na twee jaar en de liberale verdeeldheid was geheel terug.

Het kabinetKappeyne had in
middels met zijn schoolwetgeving, 
die nadelig was voor de nietopen
bare scholen, de stoot gegeven tot 
verdere groepsvorming bij de con
fessionelen. Er kwam een petitie
beweging op gang en de organisatie 

Er kwam een petitiebeweging 
op gang en de organisatie 
daarvan werd de opmaat voor 
partijvorming

CDV_2017_1_binnenwerk.indb   56 06-04-17   07:34



bert van den braak

Partijen: van binnen naar buiten en omgekeerd

57

Christen Democratische Verkenningen | Lente 2017

daarvan werd de opmaat voor partijvorming. De in de voetsporen van de in 
1876 overleden Groen van Prinsterer getreden Abraham Kuyper greep de 
kansen die het petitionnement bood om zijn achterban te organiseren in 
de arp. Er kwam nu ook een volwaardige antirevolutionaire Kamerclub.

De strijd voor financiële gelijkstelling van het bijzonder onderwijs leid
de tevens tot een verbond met de roomskatholieken. Van die stroming 
werd de priester en journalist Herman Schaepman de roerganger. Hij was 
sinds 1880 Tweede Kamerlid. Zijn positie zou evenwel lange tijd moeilijk 
zijn, omdat hij veel hervormingsgezinder was dan zijn geloofsgenoten in 
de Kamer. Schaepman was als een van de weinige katholieken bijvoorbeeld 
voorstander van forse uitbreiding van het kiesrecht. In de Kamer domi
neerden de conservatievere ‘bahlmannianen’, genoemd naar het Kamerlid 
B.M. Bahlmann. Schaepman bepleitte in 1893 de komst van een partij en het 
opstellen van een programma. Hij slaagde in 1896 echter alleen in dat laat
ste. Er was inmiddels al wel een katholieke Kamerclub gekomen, soms 
aangeduid als ‘centrum’. Daarvan zou Schaepman overigens vanwege 
moeizame verhoudingen met andere roomskatholieke Kamerleden later 
enige tijd geen deel uitmaken. Het was in november 1896 wel die Kamer
club die het programma opstelde.

Bij liberalen en antirevolutionairen werd de tegenstelling over de mate 
waarin het kiesrecht moest worden uitgebreid oorzaak van splitsingen. 
De liberalen gingen in 1881 opnieuw over tot parlementaire clubvorming, 
al bleef dat nog een tamelijk los verband, de plenaire club. Daarnaast 
kwam er in 1885 een landelijk samenwerkingsverband van liberale kies
verenigingen, de Liberale Unie. In zowel fractie als Unie ontstond vanwege 
de kiesrechtkwestie in 1894 een breuk. De strijd spitste zich toe op het kies
rechtvoorstel van Tak van Poortvliet, waarbij voor en tegenstanders overi
gens dwars door alle bestaande politieke scheidslijnen liepen. Bij de anti
revolutionairen keerden tegenstanders van de wet zich onder leiding van 
Alexander de Savornin Lohman niet alleen tegen het voorstel van Tak van 
Poortvliet, maar ook tegen de door Kuyper nagestreefde fractiedwang. 
Zij verenigden zich in een vrijantirevolutionaire Kamerclub.

In de Tweede Kamer ontstonden zodoende twee antirevolutionaire 
 Kamerclubs en twee liberale groeperingen, waarvan de hervormingsgezin
den zich ook echt als club (fractie) organiseerden. In 1896 leidde de strijd 
over het kiesrechtvoorstel van Van Houten, een voorstel dat minder ver 
ging dan dat van Tak van Poortvliet, zelfs tot de komst van nog een derde 
‘club’: de clubPyttersen. Dat laatste was niet zo belangrijk, maar het weer
spiegelde wel dat onder de liberalen inmiddels een ‘driestromenland’ was 
ontstaan, met een progressieve vleugel, een middengroep en een conserva
tievere tak. Dat resulteerde in 1901 in de vorming van een nieuwe progres
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siefliberale partij, de VrijzinnigDemocratische Bond (vdb). Daarin ging 
tevens de in 1892 ontstane Radicale Bond op.

In 1896 was ook een sociaaldemocratische partij opgericht: de sdap. 
Die partij kreeg in 1897 voor het eerst (twee) afgevaardigden in de Tweede 
Kamer. Eerder, in 1888, had de in 1881 opgerichte SociaalDemocratische 
Bond (sdb) in Ferdinand Domela Nieuwenhuis een Tweede Kamerlid ge
kregen. sdb, Radicale Bond en sdap maakten dus de weg van ‘buiten’ naar 
‘binnen’, terwijl arp, roomskatholieken en liberalen zich feitelijk deels 
vanuit de Tweede Kamer organiseerden. Bij de arp vielen de komst van de 
fractie en die van de partij zelfs samen, al was het feit dat Kuyper sinds 1877 
geen Tweede Kamerlid meer was wel van betekenis: de echte leider zat 
daarmee namelijk niet in het parlement. Bij de katholieken was dat laatste 
wel het geval, want Schaepman was in 1880 Kamerlid geworden, maar hij 
was dan weer (tot 1901) niet de leider van de katholieke fractie. Voor de ka
tholieken gold bovendien dat er wel een programma was en een parlemen
taire organisatie, maar dat een partijverband nagenoeg ontbrak. In 1887 
kwam er wel een Algemeene Bond van rkkiesverenigingen, maar die was 
nog niet landelijk. De bahlmannianen hadden met de Zuid en NoordHol
landse Bond een eigen organisatie en er was een sterke Brabantse Bond van 
kiesverenigingen. Pas in 1904 kwam er een landelijke organisatie, en het 
duurde tot 1926 voor de RoomschKatholieke Staatspartij (rksp) er was.

Zo waren er in de negentiende eeuw meerdere wegen die tot een partij
landschap leidden. Aanvankelijk vanuit het parlement naar ‘buiten’, maar 
– vooral onder invloed van sociale bewegingen – ook van ‘buiten’ naar de 
Kamer.

Het ontstaan van een ‘partijlandschap’

Rond 1900 was er een duidelijk partijlandschap dat samenviel met de maat
schappelijke en geestelijke stromingen (verzuiling). De politieke partijen 
kregen vier belangrijke functies: propaganda, kandidaatstelling, scholing 
en programmavorming. Die functies waren er overigens niet bij alle par
tijen tegelijkertijd, en evenmin in even sterke mate. Kandidaatstelling bleef 
ten tijde van het districtenstelsel nog vaak een lokale en regionale aangele
genheid. Zowel liberalen en vrijzinnigdemocraten als confessionelen pro
beerden toen de kandidaatstelling voor de Tweede Kamer te coördineren, 
zodat onderlinge concurrentie werd vermeden. Slechts in een enkel geval 
lukte dat niet, zoals in het district Ommen in 1912. De daar gekozen af
gevaardigde C.J.A. Bichon van IJsselmonde richtte in 1913 een eigen politieke 
organisatie op; een voorbeeld van politieke afsplitsing avant la lettre dus.

Voor de in 1908 ontstane ChristelijkHistorische Unie (chu), voortgeko
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men uit de VrijAntirevolutionaire Partij, de Friese Bond (voluit: Bond van 
Kiesvereenigingen op ChristelijkHistorischen grondslag in de provincie 
Friesland) en de ChristelijkHistorische Kiezersbond van J.Th. de Visser, 
gold dat zij een ‘losse’ organisatie was. In lijn met de opstelling van Lohman 
in zijn conflict met Kuyper werd een grote mate van persoonlijke menings
vorming toegestaan. Dat zou tot uiting komen in geregeld verdeeld stem
men van de fractie.

Na de invoering van de evenredige vertegenwoordiging bleven veel par
tijen nog geruime tijd vasthouden aan een zekere mate van regionale kan
didaatstelling. Soms deden partijen dat door in kieskringen met een lijst 
met regionale kandidaten te komen. Lang niet altijd was er dan één lande
lijke lijsttrekker. Soms ook wisselde de volgorde van de kandidaten, zodat 
de kandidaten uit de specifieke kamerkring in de top stonden. De 
RoomschKatholieke Staatspartij kende verder zogenoemde kwaliteits
zetels, waarmee moest worden verzekerd dat in de fractie specifieke des
kundigheid aanwezig was en, bij eventuele wisselingen, behouden bleef. 
Spoedig werden bij grote partijen specialisten voor bijvoorbeeld defensie, 
koloniale vraagstukken of belastingen de regel. Dat was evenwel niet het 
enige waarmee partijen bij de kandidaatstelling rekening hielden. Voor 
partijen was kandidaatstelling voorts een belangrijk instrument om groe
pen aan zich te binden en een eigen geluid c.q. vertegenwoordiging te bie
den. Afgevaardigden stonden dan soms wel voor een afweging tussen het 
specifieke groepsbelang en politieke/parlementaire belangen.

Bij de arp was spreiding naar religieuze stromingen (gereformeerden, 
hervormden, christelijkgereformeerden, ‘Bonders’) altijd een belangrijk 
gegeven. Daarnaast zorgden arp, chu en rksp steeds voor aanwezigheid in 
de fractie van vertegenwoordigers uit landbouworganisaties, vakbonden, 
middenstand en werkgeverskring. Bij de sdap hadden specifieke beroeps
groepen hun ‘eigen’ vertegenwoordigers. Gedacht kan worden aan lagere 
ambtenaren en gemeentepersoneel, onderwijzers, landarbeiders en lager 
defensiepersoneel. Liberalen en vdb hadden meestal een specifieke ver
tegenwoordiger uit de hoek van de middenstand.

Moderne partijen organiseerden zich veelal plaatselijk, in kiesvereni
gingen of afdelingen, met daarboven een provinciaal of gewestelijk or
gaan. Van betekenis was verder de band met de eigen vertegenwoordigers 
in decentrale organen, waartoe bijvoorbeeld afzonderlijke organisaties 
werden opgericht voor raads en Statenleden. Moderne partijen werden zo 
zelf deels ook gedecentraliseerde organisaties, waarbij landelijke organen 
bijvoorbeeld ondersteuning konden geven (bij scholing, rekrutering, pro
paganda) en geschillen konden beslechten.

Landelijk was er naast een partijbestuur (en dagelijks bestuur) vaak een 
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partijraad of landelijk congres. De mate van inspraak verschilde, maar 
zeker bij kandidaatstelling kon die betekenisvol zijn. De politieke koers 
was echter veelal in handen van de partijleiding, soms zelfs alleen de par
tijleider. Daarnaast bevorderden partijen studie en ideënvorming door 
adhoccommissies over maatschappelijke vraagstukken. Er ontstonden 
daarnaast wetenschappelijke instituten, zoals de in 1921 opgericht 
Dr. Abraham Kuyperstichting en in 1935 een wetenschappelijk bureau van 
de sdap.

Opnieuw de negentiende-eeuwse weg?

Tot de jaren zestig, zeventig van de twintigste eeuw was er sprake van grote 
volgzaamheid van de leden en van vaak dominante leiders en partijleiding. 
De democratiseringsgolf van de jaren zestig leidde ertoe dat leden meer 
invloed kregen, al verschilde de mate daarvan per partij. Vooral de PvdA 
had, via belangrijke gewestelijke organen en een semipermanent landelijk 
orgaan (de partijraad), een grote mate van medezeggenschap. Dat nam 
niet weg dat de (dagelijkse) politieke koers in handen bleef van de fractie. 
Er leek daardoor soms wel een tegenstelling te kunnen ontstaan tussen 
‘Den Haag’ en de partij. Bij andere partijen was daar minder sprake van, al 
waren er ook in bijvoorbeeld het cda wel spanningen over een progressie
vere koers van de fractie (of de wens daartoe van een deel van die fractie) en 
de wensen van de leden. De hechtere afspraken bij formaties verminder
den de speelruimte en daarmee ook die van de achterban. Een reactie daar
op was de door senator Kaland geuite klacht dat de Tweede Kamerfractie 
zich te veel als ‘stemvee’ gedroeg. D66 gaf leden al meteen een bijna directe 
invloed op de kandidaatstelling voor de Tweede Kamer, maar dat werd wel 
enigszins gereguleerd door centrale sturing.

Waren partijen in de eerste naoorlogse periode vaak echte massabewe
gingen die geworteld waren in hun eigen zuil, aan het eind van de twintig
ste eeuw was dat veel minder het geval. Enerzijds nam de participatie af, en 
anderzijds versterkte de partijleiding de greep op de koers en het program
ma. Bij de PvdA werd de decentrale kandidaatstelling teruggedraaid en 
verdween de partijraad. Het teruglopende ledental gaf ruimte aan de 
klacht dat slechts een relatief klein aantal personen bepaalde wie Kamer
leden werden en ‘de macht’ hadden. Vanaf 2002 gingen alle partijen mede 
daarom wel experimenteren met vormen van directe betrokkenheid van 
leden. Dat gebeurde met name door rechtstreekse (deels digitale) verkie
zing van de lijsttrekker en/of de partijleider, alsmede van de partijvoorzit
ter. Overigens bleek dat niet in alle gevallen bevredigend. Het pakte in 2006 
voor de vvd zelfs negatief uit, toen Rutte en Verdonk tegenover elkaar 
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stonden. Partijen lijken steeds meer zoekende naar een evenwicht tussen 
enerzijds een duidelijke koers en krachtige leiding en anderzijds relevante 

invloed van de leden.
In hun algemene functioneren 

veranderde niet veel, maar af
nemende ledentallen en partici
patie vergrootten de kwetsbaar
heid. Nieuwe partijen (exclusief de 
sp) zijn als regel centraler georgani
seerd en missen veelal een fijn
mazige lokale structuur.

Het verschijnsel dat partijen vanuit de Kamer ontstonden, is blijven 
bestaan. Dat was bijvoorbeeld het geval bij de ppr (ontstaan uit de groep
Aarden in 1968), bij ds’70 (mede ontstaan uit de groepGoedhart in 1970) en 
bij denk (in 2015) en de pvv (in 2004). Laatstgenoemde ‘partij’ kenmerkt 
zich echter door het ontbreken van iedere vorm van partijorganisatie en 
zelfs van leden. Andere ‘nieuwkomers’, zoals aov, sp, lpf, 50plus en Partij 
voor de Dieren, kenden wel een partijstructuur, maar de betekenis daarvan 
was niet altijd even groot. ‘Nieuwkomer’ sp was in die zin een uitzonde
ring door de sterke lokale worteling en krachtige partijorganen.

Het opzetten van een partijstructuur blijkt tegenwoordig niet altijd 
even eenvoudig. Dat kan betekenen dat het zwaartepunt weer verschuift 
naar het parlement. Uit democratisch oogpunt is dat geen gelukkige ont
wikkeling. Het betrekken van leden bij het uitstippelen van de koers en bij 
ideeënvorming is bij uitstek een taak van partijen. Die leden moeten er dan 
allereerst zijn, en daarna moeten ze ook nog actief meedoen.

Nu is het zeker zo dat dit laatste in onze tijd van een ‘toeschouwers
democratie’ geen vanzelfsprekendheid meer is. In die zin hadden voor
mannen als Kuyper, Troelstra en Schaepman het gemakkelijker dan hui
dige politici die een partij willen beginnen. Het verwijt dat slechts enkelen 
de gang van zaken (programma, kandidaatstelling) bepalen, slaat in die 
zin direct terug op de ‘achterban’. Als die zich laat mobiliseren en zorgt 
voor een actief partijleven, dan neemt dat bezwaar evenredig af. Beroeps
politici en gewone leden hebben elkaar nodig. De eerste kunnen er theore
tisch zijn zonder de tweede, maar voor het goed functioneren van de parle
mentaire democratie zijn ‘binnen’ en ‘buitenstaanders’ even hard nodig.

Noten

1 Over de ontwikkeling van het partij
wezen en afzonderlijke partijen zijn 
diverse studies te vinden. Een goed 

overzichtswerk is het volgende: R.A. 
Koole, Politieke partijen in Nederland. 
Ontstaan en ontwikkeling van partijen 
en partijstelsel. Utrecht: Het Spectrum, 
1996.

Partijen lijken zoekende naar 
een evenwicht tussen enerzijds 
een duidelijke koers en 
krachtige leiding en anderzijds 
relevante invloed van de leden
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‘Het neoliberalisme is een drama, ook voor 

het liberalisme’, zegt politiek filosoof Sybe 

Schaap. ‘Ik heb met verwondering naar de 

verkiezingscampagnes zitten kijken. Het is 

net alsof je op een marktplaats staat. Het is 

loven en bieden en linksom, rechtsom in het 

gevlei komen van verschillende groepen. Het 

gaat nauwelijks nog over de samenlevings-

orde, over de inrichting van Nederland op de 

langere termijn.’

Schaap schreef het boek Rechtsstaat in 

verval. Over de lange mars door de instituties. 

Hij is senator namens de vvd en was 25 jaar 

dijkgraaf in Flevoland en Overijssel. Behalve 

het populisme ziet hij het neoliberalisme, 

het overplanten van de idee van de markt 

naar het publieke domein, als een bedrei-

ging voor de democratische rechtsstaat en 

zijn instituties. Politiek is geen marktplaats. 

Van burgers wordt geen consumentistische 

houding gericht op het eigen belang ge-

vraagd, maar een verantwoordelijke hou-

ding gericht op het algemeen belang, zo 

luidt zijn boodschap.

* * *
Schaap: ‘Politiek is te veel een strijd tussen 

partijleiders om het veroveren van een eigen 

kiezersaandeel. Er wordt te veel gewerkt met 

kiezersonderzoek om de eigen “waar” zo 

goed mogelijk in de politieke markt te kun-

nen zetten. Verkiezingen hebben zich te een-

zijdig tot een concurrentieslag ontwikkeld. 

Het inhoudelijke debat raakt uit beeld.’

Het prangende punt: de politiek is geen 

markt plaats, maar gaat allereerst over de in-

richting van de samenleving en daarbinnen 

het publieke domein. Dat is het domein dat 

ons allen raakt en niet toevallig bepaalde 

groepen. Het gaat over vraagstukken die een 

lange adem vergen: de inrichting van het on-

derwijs, de organisatie van politie en justitie 

op het terrein van veiligheid, en de organisa-

tie van het sociaaleconomische leven.’

INTERMEZZO
Sybe Schaap

‘Herstel burgerschap in ere’

Sybe Schaap (1946)

Politiek filosoof en Eerste Kamerlid namens 
de vvd.
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INTERMEZZO
‘Vanuit deze optiek zijn ook directe lei-

derschapsverkiezingen binnen partijen ver-

keerd. Ze stimuleren een leiderschapscul-

tuur binnen politieke partijen, waarbinnen 

echter het inhoudelijke debat en de langeter-

mijnfocus verdampen. De democratie heeft 

een aristocratische kern nodig. Ze gedijt al-

leen bij een zekere mate van distantie. In de 

politieke partijen zou deze cultuur bevor-

derd moeten worden, maar dat gaat dwars 

tegen de huidige trend in.’

‘Als senator leg je je eed af en beloof je 

plechtig dat je zonder last je werk zult doen. 

Je moet je laten leiden door het publieke be-

lang, niet door je eigen belang. Je moet je niet 

direct binden aan bepaalde groepen, je eigen 

vooringenomenheid opzij kunnen zetten, en 

tot proportionele afwegingen in staat zijn. Er 

is distantie, matiging en inschikkelijkheid 

nodig. Dat is het aristocratische element dat 

in de democratie zou moeten zitten.’

* * *
‘We moeten burgerschap weer in ere herstel-

len. Mijn stelling is dat in de loop van de op-

bouw van de democratische rechtsstaat de 

mens burger is geworden. Hij heeft moeten le-

ren, in opvoeding, onderwijs en in het maat-

schappelijke verkeer, mede verantwoordelijk-

heid te dragen voor de inrichting van de 

samenleving. De laatste vijftig jaar zien we 

vooral het omgekeerde: de burger is weer mens 

geworden. We laten luidkeels van ons horen, 

profileren onze belangen, en eisen van de poli-

tiek dat daaraan tegemoetgekomen wordt. En 

de politiek draaft daar dan weer achteraan, om 

stemmen te werven. Het referendum vind ik 

een van de kwalijkste voorbeelden. Daarbij 

geef je alleen nog maar je eigen mening in ter-

men van ja of nee. Bovendien geldt ook nog 

eens de dictatuur van de meerderheid, waarbij 

de verliezers het nakijken hebben.’

‘Het is hoognodig om bezonnenheid te-

rug te brengen in de politiek en het openbaar 

bestuur. Kijk naar de waterschappen, waarin 

alle betrokkenen met elkaar samenwerken 

op basis van programma’s voor de langere 

termijn. Zonder vooraf vastgestelde blauw-

drukken, maar wel met duidelijke bestuur-

lijke opgaven.’

‘Ik heb als dijkgraaf weleens geroepen: een 

stemming is een noodprocedure, want we zijn 

er niet uitgekomen. Je kunt het nooit ieder een 

naar de zin maken, maar je kunt wel net zo 

lang overleggen en vergaderen tot ieder een 

het gevoel heeft dat er geluisterd is, en er van 

verschillende kanten inschikkelijkheid is ge-

toond. Dat is precies de manier waarop ik ja-

renlang als dijkgraaf heb geprobeerd te wer-

ken, met belangengroepen, de boeren, de 

natuurbeheerders, en de betrokken burgers.’

‘Ik weet nog dat we een keer een besluit 

moesten nemen over het hele onderhoudsre-

gime van ons net gefuseerde waterschap. Na 

een paar jaar studie leidde een voorstel daar-

toe in het algemeen bestuur tot onenigheid. 

Als we het op een stemming hadden laten 

aankomen, was het aangenomen met 13 tegen 

12. We hebben echter het voorstel teruggeno-

men en kwamen een jaar later met een aange-

past plan dat met algemene stemmen werd 

aangenomen. Dat is wat mij betreft een mooie 

proeve van oefening in openbaar bestuur en 

burgerschap: ervaren dat je er in een open 

houding met elkaar uit kunt komen.’

‘Politieke partijen zouden veel meer moe-

ten meehelpen om het debat te voeren in het 

land. Via vormen van interactief bestuur en in-

teractieve democratie, binnen vooraf gestelde 

kaders, met de publieke opgaven die door de 

representatieve democratie worden gesteld.’

door Jan Prij

6363
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Bedreigt de participatie
samenleving het voortbestaan 
van politieke partijen?

Niet de burger moet aansluiten bij initiatieven van de 
overheid, maar andersom. Dit vraagt om een bescheidener 
rol van de centrale overheid, een die past bij de verplaatsing 
van traditionele machtscentra naar Brussel, marktpartijen 
en decentrale overheden. Om aansluiting te kunnen vinden bij 
maatschappelijke vernieuwingsbewegingen zal de politieke 
partij meer een maatschappelijke beweging moeten worden 
en minder een bestuurlijke organisatie. Nog niet elke partij is 
klaar om deze beweging te maken.

door Jan Jacob van Dijk

De auteur is gedeputeerde voor de provincie Gelderland en bijzonder hoogleraar 
christelijksociaal denken over economie en maatschappij aan de Vrije Universiteit 
Amsterdam.

De laatste decennia staat de participatiesamenleving volop in de 
schijnwerpers. De kloof tussen burgers en bestuurders is te groot, volgens 
velen. Door burgers meer verantwoordelijkheid en ruimte te geven, zou 
die kloof kleiner worden. De verzorgingsstaat moest plaatsmaken voor de 
participatiesamenleving. Iedereen was voor, niemand was tegen, er leken 
geen nadelen aan te zitten. Nu, na jaren van praktijk, blijkt dat er wel en
kele gevolgen zijn, waar niemand aan gedacht had. Een van die gevolgen 
betreft de rol van de politiek in het algemeen en die van de partij in het 
bijzonder. In deze bijdrage wil ik op dat vraagstuk ingaan. Allereerst volgt 
een beschrijving van de ontwikkeling van de verzorgingsstaat. Daarna zal 
aan de hand van de opvattingen van Naím en Bovens duidelijk worden dat 
de ontwikkeling naar een participatiesamenleving past in een bredere 
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trend. In de slotparagrafen hoop ik duidelijk te maken welke gevolgen dit 
heeft voor de politiek en de politieke partijen.

Van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie

De trend naar een grote invloed van de overheid op het dagelijks leven van 
de burger startte al aan het einde van de negentiende eeuw. De eerste socia
le wetgeving kwam in 1874 met het Kinderwetje van Van Houten, maar ook 
op andere terreinen groeide al voor 1940 de overheidsrol: het onderwijs, de 
volkshuisvesting en andere sociale wetgeving. De grote vlucht kwam pas 
na de Tweede Wereldoorlog. De ondertekening van allerlei internationale 
verdragen zorgde voor een verdere vergroting van de greep van de Neder
landse staat op veel meer beleidsterreinen. Nederlandse ingezetenen kre
gen zo recht op goed onderwijs, gezondheidszorg, huisvesting, bescher
ming, werk, enzovoort. Zoals in veel andere landen werd de overheid 
hiervoor verantwoordelijk. Daarmee groeide de rol van de overheid aan
zienlijk ten koste van het traditionele maatschappelijke middenveld. In de 
jaren negentig werd de overheid ook verantwoordelijk voor het natuurbe
leid en voor landschapsbeleid, en daarmee ook voor een goede ruimtelijke 
ordening. Kortom: de rol van de (rijks)overheid groeide van een kleine 
overheid naar de belangrijkste speler in het maatschappelijk leven van 
burgers.

Aan het einde van de twintigste eeuw groeide de kritiek op die dominan
te rol. Op veel terreinen kwam de burger in aanraking met de overheid, 
vooral in een belemmerende rol. Zeker als het ging over de ruimtelijke 
ordening ergerden veel burgers zich aan het overheidsbeleid. De ene groep 
vond de overheid te ruimhartig – denk aan de aanleg van wegen tegen de 
zin van natuurorganisaties in –, aan de andere kant was de regelgeving te 
knellend, zeker als het ging om de ontplooiing van economische activitei
ten.

De dominante rol van de overheid geeft veel burgers het gevoel dat ze 
geen eigenaar zijn van hun eigen leven. Aan de andere kant zijn de ver
wachtingen van veel burgers over de overheid hooggespannen. Ze ver
wachten een bijna perfect gedrag van de overheid, want Vadertje Staat kan 
al hun problemen oplossen. En doordat dit juist niet zo is, terwijl politici 
en bestuurders dat vaak wel claimen, holt het vertrouwen van de burgers in 
de overheid achteruit.

De overheid was zich bewust van deze groeiende onvrede, zeker in het 
postFortuyntijdperk. Om daar een einde aan te maken betrok de overheid 
steeds vaker de directbetrokkenen bij de ontwikkeling van het beleid. 
Op officiële wijze, via de zogeheten inspraakprocedures, maar ook op in

CDV_2017_1_binnenwerk.indb   65 06-04-17   07:34



Christen Democratische Verkenningen | Lente 2017

de gedaanteverandering van politieke partijen

66

formele wijze, door burgers een rol te geven bij de beleidsontwikkeling 
voordat definitieve plannen werden gepresenteerd. De goede resultaten 
met de laatste methode maakte dat adviesorganen pleitten om de burger 
structureel meer te betrekken bij het overheidsbeleid.1 Onder het motto 
van burgerparticipatie werd in Nederland op grote schaal geëxperimen
teerd met allerlei manieren om de burger te betrekken bij het overheids
beleid. Het vervelende was dat de burgers het toch niet al te zeer vertrouw
den. Het irriteerde hen dat de overheid het initiatief had en dat burgers 
daarop konden aansluiten.2 Vandaar dat diezelfde adviesorganen vanaf 
2010 een nieuw begrip introduceerden: de overheidsparticipatie. Overhe
den zouden moeten aansluiten bij burgerinitiatieven in plaats van anders
om. Dat was een nieuwe rol voor veel bestuurders: afwachten waarmee de 

burgers zouden komen en alleen op 
hun verzoek actie ondernemen.

Is hiermee alles gezegd? Nee. 
Diverse gemeenten en provincies 
hebben hun bestuursstijl veran
derd. In plaats van een dominante 
rol van de overheid treedt de over
heid bescheiden op. De overheid 
nieuwe stijl wil juist ruimte bieden 
aan de samenleving en doet niet 

alleen een beroep op haar verantwoordelijkheid, maar juist ook op haar 
creativiteit. Zo worden juist geen concrete oplossingen besproken met de 
burgers, maar wordt iedereen uitgenodigd om allereerst gezamenlijk te 
bezien welk vraagstuk om een oplossing vraagt. Zo heeft de gemeente Beu
ningen aan haar burgers gevraagd hoe zij menen dat de klimaatverande
ring tot staan kan worden gebracht. Op basis van appeltaartgesprekken zijn 
burgers actief bezig geweest met het opstellen van een lokale energievisie. 
In plaats van de discussie te beginnen over de plaatsing van enkele wind
molens, daagde de gemeente de burgers uit om na te denken over de vraag 
hoe de energievoorziening er in 2035 uit zou zien, wetende dat fossiele 
brandstoffen dan niet meer beschikbaar zijn. Deze breedgedragen visie 
werd unaniem door de gemeenteraad aangenomen. Dergelijke initiatieven 
zijn er op vele plaatsen geweest. Een mooie ontwikkeling om daarmee nij
pende kwesties op te lossen met tegelijkertijd een grote mate van draagvlak.

Uitholling van traditionele machtscentra

Deze trend past in een ontwikkeling waarin de centrale macht steeds klei
ner wordt ten gunste van andere machtscentra. De macht van nationale 

De overheid nieuwe stijl 
wil ruimte bieden aan de 
samenleving en doet niet 
alleen een beroep op haar 
verantwoordelijkheid, maar 
juist ook op haar creativiteit
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regeringen verplaatst zich naar verschillende niveaus. Aan de ene kant de 
uitholling in de richting van de Europese instellingen, aan de andere kant 
naar de decentrale overheden. Daar komt bij dat de uitvoering steeds min
der in handen komt van departementen, maar steeds meer bij zbo’s of 
marktpartijen komt te liggen. Denk aan de zorgverzekering, waar zorg
verzekeraars de uitvoering ter hand nemen. Via het sluiten van vele ak
koorden en pacten heeft de huidige demissionaire regering een aantal 
grote hervormingen doorgevoerd. Vaak waren daar de decentrale overhe
den (natuurpact) of marktpartijen nauw bij betrokken (woonpact). Veel 
maatschappelijke organisaties regelen zaken, soms op een traditionele 
wijze, soms op een vernieuwende wijze.3

Deze trend sluit aan bij de opvattingen van Naím en Bovens. De Venezo
laanse econoom Moisés Naím heeft in zijn boek Het einde van de macht 
beschreven hoe zijns inziens de macht verschuift van centrale machtscen
tra naar decentrale overheden.4 Hij voorspelt dat de huidige machtsstruc
turen zullen verdwijnen, en nieuwe zullen er totaal anders uitzien. Nieuwe 
dominante spelers zullen meer moeite hebben om hun dominantie vast te 
houden. Bovendien zullen ze minder macht hebben dan hun voorgangers. 
Naím meent dat dit niet alleen in het bedrijfsleven zichtbaar is; tussen 
landen en in de politiek zal eenzelfde trend waarneembaar zijn. De natio
nale invloed zal afnemen ten gunste van decentrale overheden.

De Utrechtse bestuurskundige Mark Bovens sprak in 1995,5 en in 2005 
opnieuw,6 over de verplaatsing of verspreiding van de politiek. Hij bedoel
de daarmee dat politiek Den Haag aan macht inboette. Ze moet ruimte 
afstaan aan anderen: Brussel, marktpartijen of decentrale overheden. 
 Volgens Bovens zou deze ontwikkeling gevolgen kunnen hebben voor de 
representatieve democratie. Binnen de representatieve democratie zijn 
duidelijke spelregels en voorwaarden afgesproken, gebaseerd op democra
tische waarden. Deze voorwaarden zijn: het afspiegelingsbeginsel (alle rele
vante belangen en publieken dienen in voldoende mate in kaart te zijn 
gebracht en bij de beraadslagingen te zijn betrokken), het transparantiebe
ginsel (voor buitenstaanders dient helder te zijn hoe het proces verloopt en 
wat de inzet is, wie de deelnemers zijn en wat voor belangen, standpunten 
en gegevens zij hebben), het meerderheidsbeginsel (politieke besluitvor
ming dient uiteindelijk teruggevoerd te kunnen worden op de instem
ming van een meerderheid van de burgers) en de publieke verantwoording 
(bij de afronding van het proces dienen er adequate verantwoordingsar
rangementen te zijn).7 Als gevolg van de verplaatsing van de politiek ko
men deze voorwaarden in gevaar. Wil de verspreiding van de democratie 
zorgvuldig plaatsvinden, dan moet op een juiste manier invulling worden 
gegeven aan deze beginselen.
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Gevolgen voor de democratische rechtsorde

Als burgers steeds vaker buiten de volksvertegenwoordigende organen 
hun zaken regelen, dan mist dat zijn uitwerking niet op de democratische 
rechtsorde. Voor een deel is het een antwoord op de groeiende vraag naar 
meer grip op de eigen woon en werkomgeving. Met een mooi woord: men
sen willen meer regelcapaciteit. Ze willen zelf kunnen bepalen hoe ze 
 wonen, hoe hun landschap eruitziet en op welke manier de leefbaarheid 
overeind blijft. Ze hebben de overheid vaak nog wel nodig, maar ze willen 
aan het roer staan en niet aan de leiband lopen van diezelfde overheid. 
Om aan die wens tegemoet te komen hebben de overheden de cocreatie 
geïntroduceerd. Deze werkwijze leidt er echter wel toe dat als de samenle
ving een oplossing heeft gevonden, de ruimte voor het bestuur, de politiek 
en de volksvertegenwoordiging tot vrijwel nul is gereduceerd. Natuurlijk, 
in theorie kan het bestuur of de volksvertegenwoordiging het voorstel af
wijzen of amenderen, maar daarmee verdwijnt dan op slag het vertrouwen 
in dergelijke processen.8 Om die reden zal in de praktijk het voorstel van 
de samenleving vrijwel zonder slag of stoot worden aangenomen.

Hollen we hiermee de macht en invloed van de volksvertegenwoordi
ging en daarmee ook die van de politieke partij uit? Het antwoord op die 
vraag is: ja. Maar er is een vraag die we daar direct achteraan moeten stel
len: Is dat erg? Over het antwoord daarop lopen de meningen uiteen. Vol
gens historicus en politicoloog Arnout Maat zou het een zegen betekenen 
voor de democratie als de invloed van politieke partijen zou afnemen.9 
Daartegenover maakt de Ierse politicoloog Peter Mair zich juist grote zor
gen over de afnemende invloed van politieke partijen. Volgens hem kan de 
westerse democratie niet zonder een stevig partijpolitiek systeem. Mocht 
de positie van politieke partijen verzwakken, dan zal dat zijn weerslag heb
ben op de kracht van de democratische rechtsstaat.10

Is een grotere rol voor de samenleving dan onwenselijk? Nee, integen
deel. Ten eerste past het in de tijdgeest: er is behoefte aan meer eigenaar
schap van de samenleving bij het oplossen van maatschappelijke vraag
stukken. Daarnaast zorgt meer ruimte voor de samenleving bij de 
beleidsbepaling voor een soepeler uitvoering, omdat er steeds meer een 
beroep op de samenleving wordt gedaan. Het voorbeeld van Beuningen 
met zijn energievisie kan duidelijk maken waarom het zo belangrijk is dat 
de samenleving een actieve rol krijgt. Het gebruik van minder fossiele 
brandstoffen leidt tot andere methoden van opwekking van energie: wind, 
zon, biomassa, enzovoort. Een overheid kan dat via vergunningen moge
lijk maken, maar inwoners, energiecoöperaties en ondernemers moeten 
dit wel zelf regelen. Dan is het handig dat zij ook bij de opstelling van zo’n 
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energievisie worden betrokken. Dat geldt ook voor de besparingen binnen 
huishoudens en bedrijven. Als ze meegedacht hebben, zal de uitvoering 
veel soepeler gaan.

Noodzakelijke voorwaarden, maar voldoende?

Maar als de samenleving zo’n visie heeft opgesteld, wat blijft dan nog de 
rol voor de politiek? Kan zij het plan nog afwijzen? Eigenlijk niet. De vraag 
is of een maatregel politiek draagvlak heeft of draagvlak in de samenle
ving. Die vraag wordt steeds pregnanter als steeds vaker zaken buiten de 
politiek om geregeld zullen worden.

Voor het cocreatieve proces zijn vooral Bovens’ meerderheids en afspie
gelingsbeginselen van belang. Laten we aan de hand van de casus Beunin
gen kijken hoe invulling aan deze voorwaarden gegeven zou moeten wor
den.

Bij het afspiegelingsbeginsel moet geborgd zijn dat alle belangen deel
nemen aan de gesprekken. De selectie van deelnemers is cruciaal om te 
kunnen beoordelen of het een door de samenleving gedragen oplossing is. 
Dat klinkt gemakkelijker dan het is. Want op een of andere manier zal er 
een selectie plaatsvinden, hetzij door de potentiële deelnemers zelf door 
niet mee te doen, hetzij door de initiatiefnemers door sommige partijen 
niet uit te nodigen voor dit proces. Het laatste is nog het makkelijkst op te 
lossen, maar als een groep mensen geen vertrouwen heeft in dit proces of 
het moedwillig wil saboteren, dan wordt het lastig om aan deze voorwaar
de te voldoen.

Maar mocht aan deze voorwaarde zijn voldaan, dan komt de volgende 
voorwaarde: het meerderheidsbeginsel. Als de deelnemers beseffen dat 
zonder windmolens de energietransitie niet zal slagen, maar ondertussen 
een paar mensen tegen zijn, omdat zij aanvoelen dat de molens voor hun 
deur komen te staan, hoe gaat men daar dan mee om? Telt iedere stem even 
zwaar? Ook deze voorwaarde lijkt logisch en makkelijk vervulbaar, maar ze 
is in de praktijk lastig in te vullen.

Laten we ervan uitgaan dat aan deze voorwaarden is voldaan, dan rijst 
nog een nieuw knelpunt. Stel dat één van de voorstellen de isolatie van 
woningen betreft, en dat burgers daarvoor een subsidie ontvangen van de 
gemeente. Het voorstel vanuit de samenleving gaat de gemeente veel geld 
kosten. De gemeenteraad kan er eigenlijk geen afstand meer van nemen, 
maar hiermee is het budgetrecht van de raad overgedragen aan de samen
leving. Het draagvlak van de samenleving heeft de democratische en poli
tieke legitimatie uitgehold.

Er is nog een belangrijke vraag waar een antwoord op moet komen, wil 
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cocreatie een goede bijdrage leveren aan een participatiesamenleving – 
want de voorwaarden van Bovens zijn dan wel noodzakelijk, maar niet vol
doende. De vraag is wat de motivatie is om het proces van cocreatie aan te 
gaan. Als cocreatie slechts een kunstje is om de kloof tussen burger en poli
tiek te verkleinen, dan zal het lastig worden om deze doelstelling te realise
ren, want inwoners voelen het ragfijn aan als het om een trucje gaat. Als het 
niet een echt gevoelde overtuiging van de overheid is om burgers verant

woordelijkheid te geven, zullen de 
inwoners er niet in trappen. Zij 
zullen het gevoel hebben dat de 
volksvertegenwoordiging hen al
leen gebruikt als dat haar goed 
uitkomt. Met andere woor
den: ze zal de uitkomst overnemen 
als dat haar past. Maar wat doet ze 
als de uitkomst haar niet past? 
Accepteert ze dan wel de uitkomst, 

omdat het een plan van de samenleving is? Alleen als de volksvertegen
woordiging aangeeft dat ze de voorstellen vanuit de samenleving zal vol
gen, zal de samenleving tijd en energie in dit proces willen steken. Anders 
niet.11

Rol politieke partijen

De worsteling met wat de grotere rol voor de samenleving voor gevolgen 
heeft, blijft niet beperkt tot de volksvertegenwoordigende organen, maar 
heeft nadrukkelijk ook gevolgen voor de politieke partijen. Welke functies 
zijn nog daarvoor nog weggelegd?

Naast de rekruteringsfunctie is voor politieke partijen vooral ook de 
articulatiefunctie van belang: de partij als de plek waar de diverse belan
gen en opvattingen vanuit de samenleving bij elkaar komen. Van oudsher 
was het juist de partij die ervoor zorgde dat diverse belangen bij elkaar 
kwamen, waarna er namens de partij een coherent standpunt werd ingeno
men in de besturen en volksvertegenwoordigende organen. Maar als dit nu 
steeds vaker wordt geregeld buiten de politieke circuits om, verdwijnt 
deze articulatiefunctie.

Tenzij deze rol op een andere manier ingevuld zou worden. Dat kan 
door in de politieke arena ruimte te scheppen voor deze processen. Door 
ervoor te zorgen dat de overheid de opdracht geeft om bij diverse maat
schappelijke vraagstukken dergelijke processen op te starten. Door even
tueel financiële en tijdskaders mee te geven. Eventueel door prioritering 

Als het niet een echt 
gevoelde overtuiging van 
de overheid is om burgers 
verantwoordelijkheid te geven, 
dan zullen de inwoners er niet 
in trappen
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aan te brengen. Maar ook kunnen politieke partijen maatschappelijke be
wegingen ondersteunen – in ieder geval door er contact mee te houden. 
De politieke partij zal meer een maatschappelijke beweging moeten wor
den en minder een bestuurlijke organisatie.

Daarnaast is er nog een functie voor de politieke partij in de partici
patiesamenleving. Wie zorgt er voor samenhang tussen de diverse cocrea
tieve processen? En wie zorgt voor de samenhang in de uitkomsten van de 
cocreatieve processen? Niet elke uitkomst van een cocreatief proces is 
goed. Politieke partijen moeten beoordelen of de uitkomsten passen in het 
bredere verhaal. Om dat goed te kunnen doen moeten partijen zelf een 
perspectiefrijk verhaal schrijven. Zonder een dergelijk verhaal zullen ze 
speelbal van de samenleving worden. En laten we helder zijn: nog (lang) 
niet iedere partij is klaar om serieus mee te doen aan een participatiesam
enleving.

Noten
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Hoe opinieonderzoek de 
democratie kan laten ontsporen

Goed uitgevoerd opinieonderzoek naar de problemen 
van mensen is een onmisbare aanvulling op de andere 
informatiebronnen die politieke partijen ter beschikking 
staan voor de representatie van burgers en kiezers. Niet 
minder, maar ook zeker niet meer. Er ontstaan ernstige 
problemen met betrekking tot validiteit en constructie 
van meningen als burgers ook wordt gevraagd naar 
hun voorkeuren ten aanzien van beleidsoplossingen. De 
resultaten van dat soort onderzoek zijn al snel drijfzand. 
Helemaal bedenkelijk wordt het als politieke partijen hun 
partijprogramma en standpunten exclusief gaan baseren op 
opinieonderzoek. Met louter ‘poll-driven government’ wordt de 
democratie een slechte dienst bewezen.

door Will Tiemeijer

De auteur is medewerker van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 
en promoveerde in 2006 op het proefschrift Het geheim van de burger. Over staat en 
opinieonderzoek.

Het was een opmerkelijke actie van toenmalig cda-minister van 
V erkeer en Waterstaat Camiel Eurlings. Hij stond voor de keuze of de kilo-
meterheffing er nu wel moest komen of niet. Hij kwam er niet uit, en toen 
kwam Eurlings met een interessante democratische innovatie: als uit een 
opiniepeiling van de anwb zou blijken dat er geen maatschappelijk draag-
vlak was voor de invoering van de kilometerheffing, zouden de plannen 
niet doorgaan. Vervolgens werd de enquête massaal ingevuld en uiteinde-
lijk kwam de heffing er niet.

De episode roept een interessante vraag op: zou het geen goed idee zijn 
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als politieke partijen hun standpunten meer gingen bepalen op basis van 
opinieonderzoek? Daarover gaat deze bijdrage.

De waarde van opinieonderzoek …

Allereerst: is zulk onderzoek wel nodig? Geeft de verkiezingsuitslag niet 
reeds voldoende indicatie van wat de kiezers willen? Nee. Welbeschouwd 
vertellen uitslagen helemaal niets over wat het electoraat of de achterban 
van een bepaalde partij wil. Want waarom koos de kiezer voor de partij van 
zijn voorkeur? Welke programmapunten gaven de doorslag? Of was de 
keus niet inhoudelijk gemotiveerd maar strategisch? Er bestaan geen algo-
ritmes om het geaggregeerde oordeel dat een stem tot uitdrukking brengt 
te ‘ontleden’ in de samenstellende ‘deelopinies’ over de verschillende con-
crete politieke kwesties van het moment. Daarom mag men uit de stem op 
een bepaalde partij ook niet concluderen dat de kiezer in kwestie het eens 
is met alle afzonderlijke standpunten van die partij.

De informatie over wat kiezers inhoudelijk willen moet dus ergens an-
ders vandaan komen. Helaas zijn veel alternatieve informatiebronnen niet 
representatief. Belangengroepen geven vooral stem aan mensen die on-
tevreden of boos zijn, en interactieve beleidsvorming is vooral een activi-
teit voor hoger opgeleiden. Ook de nieuwsmedia laten maar een deel van 
de werkelijkheid zien, namelijk de concrete en waarneembare gebeurte-
nissen die in de afgelopen 24 uur hebben plaatsgevonden. Daarbij richten 
zij zich vooral op machthebbers en andere officials, met als gevolg dat 
 sociaal-culturele onderstromen zonder duidelijke woordvoerder lang on-
zichtbaar blijven. Natuurlijk realiseren veel politici zich deze tekortkomin-
gen en dus trekken ze vaak zelf ‘de wijk in’. Maar wie zullen ze daar ont-
moeten? Zou dat werkelijk een goede doorsnede van de bevolking zijn?

De unieke meerwaarde van opinieonderzoek is dat dit de enige infor-
matiebron is waarbij (statistische) representativiteit wél (min of meer) is 
gegarandeerd. In potentie levert opinieonderzoek dus een onmisbare aan-
vulling op de vertekende beelden die oprijzen uit de andere bronnen van 
informatie.

… en hoe ermee te manipuleren is

Opinieonderzoek kent in principe twee smaken, namelijk kwalitatief 
 (interviews, focusgroepen, inhoudsanalyse) en kwantitatief (opiniepeilin-
gen). Ik beperk me hier tot de tweede groep, want alleen bij kwantitatieve 
peilingen is het mogelijk statistisch representatieve resultaten te verkrij-
gen of longitudinale trends te meten.
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Tegenwoordig wordt bijna ál het kwantitatieve opinieonderzoek via 
internetpanels gedaan. Er wordt nogal eens getwist over de vraag of die 
panels echt representatieve resultaten opleveren. Mijn indruk is dat het 
wel meevalt. Wel is een probleem bij alle panels dat zij erg weinig niet-wes-
terse migranten tellen. Dus wanneer de media weer eens melden dat uit 
een opiniepeiling blijkt dat Nederlanders zus of zo vinden, betekent dat 
vrijwel zeker: alle Nederlanders minus niet-westerse migranten.

Maar de werkelijke problemen 
van opiniepeilingen schuilen el-
ders, en zijn fundamenteler dan 
problemen rondom representativi-
teit. Ten eerste zijn er veel politieke 
kwesties waarover de meeste bur-
gers helemaal geen mening hebben. 
Op de dag dat deze regels worden 

geschreven, vergadert de Tweede Kamer over een wetsvoorstel ‘houdende 
regels voor de inzet van gewapende particuliere maritieme beveiligers aan 
boord van Nederlandse koopvaardijschepen’. Wat zou ‘de gemiddelde 
 Nederlander’ daarvan vinden? Of van een ‘wijziging van de Wro en de 
 Invoeringswet Wro (afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplan-
nen en beheersverordeningen)’, die eveneens op die dag werd besproken? 
Als Kamerleden zich zouden baseren op wat kiezers in opinieonderzoek 
zeggen, zouden ze hier in groten getale ‘weet niet’ moeten uitroepen. Om 
dat te voorkomen, willen opinieonderzoekers nog weleens voorafgaand 
aan de vraag een korte uitleg geven over de kwestie waar het om gaat. Het 
punt is alleen dat daardoor het resultaat van de enquête niet meer repre-
sentatief is, want alleen de respondenten hebben die informatie gekregen, 
en de Nederlanders die zij worden geacht te representeren niet.

Ten tweede zijn er veel onderwerpen waarover mensen misschien al wel 
gedachten of gevoelens hebben, maar waarover zij hun mening nog niet 
volledig hebben gevormd. Een – al wat ouder – voorbeeld. Vlak voor de 
zomer van 2007 had toenmalig minister Donner plannen gepresenteerd 
voor versoepeling van het ontslagrecht. Kort daarna liet de fnv een enquê-
te doen naar wat Nederlanders van deze nieuwe plannen vonden. Aan het 
begin van de enquête kwam meteen al de hamvraag: ‘Bent u voor- of tegen-
stander van de kabinetsplannen om het ontslagrecht te versoepelen?’ 
Op deze vraag zei 55 procent tegen te zijn, waarop de fnv een nieuwsbe-
richt uitbracht met de kop ‘Nederlanders tegen versoepeling ontslagrecht’. 
Maar was de tegenstand echt zo groot? In dezelfde periode dat de fnv-
enquête werd afgenomen, heb ik de kwestie in enkele vraagvarianten voor-
gelegd aan een representatieve steekproef.1 In één van de varianten werd 

De problemen van 
opiniepeilingen zijn 
fundamenteler dan problemen 
rondom representativiteit

CDV_2017_1_binnenwerk.indb   76 06-04-17   07:34



Will Tiemeijer

Hoe opinieonderzoek de democratie kan laten ontsporen

77

Christen Democratische Verkenningen | Lente 2017

eerst deze vraag gesteld: ‘Heeft u voldoende over de kabinetsplannen gele-
zen of gehoord om u hierover een mening te kunnen vormen?’ Alleen de 
mensen die ‘ja’ antwoordden, kregen vervolgens de eigenlijke vraag voor-
gelegd, terwijl de mensen die met ‘nee’ antwoordden, werden gescoord als 
‘weet niet/geen mening’. Met deze ‘filtervraag’ erbij schoot het aantal keer 
‘weet niet’ omhoog, terwijl het aantal tegenstanders van versoepeling van 
ontslagrecht halveerde: nog slechts een kwart was tegen. Welke vraagstel-
ling geeft nu de beste representatie van de mening van de Nederlanders?

Ten derde zijn de antwoorden die mensen geven vaak afhankelijk van de 
wijze waarop een kwestie wordt voorgelegd. Een geestige illustratie biedt 
de volgende dialoog uit de inmiddels legendarische serie Yes Prime Minis-
ter. Hierin legt Sir Humphrey Appleby aan secretaris Bernard Woolley uit 
dat als je de juiste vragen stelt, je uit een opiniepeiling elk antwoord kunt 
krijgen dat je maar wilt.

Yes Prime Minister2

Door een opiniepeiling van zijn partij is minister-president James 
Hacker ervan overtuigd geraakt dat ‘de man in de straat’ wil dat de 
dienstplicht opnieuw wordt ingevoerd. Sir Humphrey Appleby vindt 
het geen goed plan, en wil Hacker op andere gedachten brengen. Aan 
secretaris Bernard Woolley legt hij uit dat je de resultaten van opinie-
onderzoek niet al te serieus moet nemen.

Appleby:  You know what happens: nice young lady comes up to you. 
Obviously you want to create good impression, you don’t 
want to look a fool, do you? So she starts asking you some 
questions: Mr. Woolley, are you worried about the number 
of young people without jobs?

Woolley: Yes.
Appleby: Are you worried about the rise in crime among teenagers?
Woolley: Yes.
Appleby:  Do you think there is a lack of discipline in our comprehen-

sive schools?
Woolley: Yes.
Appleby:  Do you think young people welcome some authority and 

leadership in their lives?
Woolley: Yes.
Appleby: Do you think they respond to a challenge?
Woolley: Yes.
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Appleby: Would you be in favour of reintroducing National Service?
Woolley: Oh … well, I suppose I might be.
Appleby: Yes or no?
Woolley: Yes.
Appleby:  Of course you would, Bernard. After all you told you can’t 

say no to that. So they don’t mention the first five questions 
and they publish the last one.

Woolley: Is that really what they do?
Appleby:  Well, not the reputable ones no, but there aren’t many of 

those. So alternatively the young lady can get the opposite 
result.

Woolley: How?
Appleby: Mr. Woolley, are you worried about the danger of war?
Woolley: Yes.
Appleby: Are you worried about the growth of armaments?
Woolley: Yes.
Appleby:  Do you think there is a danger in giving young people guns 

and teaching them how to kill?
Woolley:  Yes.
Appleby:  Do you think it is wrong to force people to take up arms 

against their will?
Woolley: Yes.
Appleby: Would you oppose the reintroduction of National Service?
Woolley: Yes.
Appleby:  There you are, you see Bernard. The perfect balanced 

 sample.

Dit voorbeeld mag dan verzonnen zijn, maar het is allesbehalve fictief. 
Sturende vraagstellingen komen geregeld voor. Zomaar een voorbeeld. 
Maurice de Hond vroeg enige jaren geleden in een peiling aan mensen: 
‘Vindt u dat in Nederland binnenkort weer gestart moet worden met het 
bouwen van een of meer kernenergiecentrales?’ Op zich is dat een rede-
lijke vraag. Alleen werd pal daarvóór deze vraag gesteld: ‘Hoe veilig denkt 
u dat een kernenergiecentrale is?’ Door mensen te herinneren aan moge-
lijke veiligheidsproblemen, stuur je ze natuurlijk een bepaalde kant op. 
Zou De Hond dezelfde resultaten hebben gekregen als hij in plaats daarvan 
als eerste dit had gevraagd: ‘Hoe belangrijk denkt u dat kernenergie voor 
onze economie is?’ Ik denk het niet. En wat is nu de ‘juiste’ manier om deze 
vraag te stellen? Voor beide vraagstellingen valt wat te zeggen. Het alge-
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mene punt is dat uiteindelijk geen enkele vragenlijst geheel neutraal is, en 
hoe minder mensen over een onderwerp hebben nagedacht en zich een 
mening hebben gevormd, hoe gevoeliger ze zijn voor de suggesties die in 
een vragenlijst besloten liggen.

Blijf dicht bij huis

Hiermee is overigens allerminst gezegd dat opinieonderzoek geen nuttige 
en noodzakelijke bijdrage kan leveren aan de politieke representatie van 
burgers. Integendeel. Het is alleen zaak je te beperken tot vragen over za-
ken waar men daadwerkelijk een enigermate doorleefde en stabiele  opinie 
mag verwachten. Over het algemeen is de kans daarop beduidend groter 
wanneer je geen vragen stelt over welk beleid de politiek zou moeten voe-
ren, maar vraagt naar de zorgen en problemen die mensen hebben. In hoe-
verre kunnen zij financieel rondkomen? Zien ze de toekomst met vertrou-
wen tegemoet? Hoe veilig voelen ze zich in hun buurt? Hoe groot is hun 
werkzekerheid? In veel gevallen zullen mensen hier daadwerkelijk een 
mening over hebben, en zal deze – dus – relatief ongevoelig zijn voor effec-
ten van de vraagstelling. Een verwant advies is om het dicht bij huis te hou-
den. Doorgaans zijn mensen beter en indringender geïnformeerd over wat 
zij in hun eigen leefomgeving daadwerkelijk ervaren dan over zaken die 
verderaf liggen, waarover men mogelijk slechts weet ‘van horen zeggen’ 
– al dan niet via de media. Ze zullen dus vaak goed in staat zijn antwoord te 
geven op vragen over de kwaliteit van de school van hun kinderen en de 
veiligheid in de eigen wijk. Wanneer je ze echter vraagt naar hun oordeel 
over ‘de kwaliteit van het onderwijs in Nederland’ of ‘de veiligheid in ons 
land’, is de kans relatief groot dat het antwoord wordt gekleurd of zelfs 
bepaald door de beelden die hierover circuleren in de media (en die heb-
ben zoals bekend een voorkeur voor slecht nieuws).

Megafoon of vertrouweling

Wat moet een politieke partij nu met opinieonderzoek? Sinds jaar en dag 
wordt beweerd dat ‘Den Haag’ beter naar de burgers moet luisteren. Zou 
het dan niet aardig – en vooral heel democratisch – zijn als beleidsmakers 
vaker opinieonderzoek doen, en de resultaten daarvan zo goed mogelijk 
vertalen in bijpassend beleid? Dit is een hedendaagse variant op een pro-
bleem dat door Burke al meer dan twee eeuwen geleden op de politicologi-
sche agenda is gezet: moet een vertegenwoordiger zich opstellen als last-
hebber of als een vertrouweling? In de eerste opvatting is hij niet meer dan 
een verlengstuk en vervanger van zijn achterban. Hij moet hun stand-
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punten in het parlement inbrengen, als ware hij een megafoon, en wordt 
niet geacht zijn handelen te laten beïnvloeden door zijn eigen standpun-
ten of mening. In de tweede opvatting is hij een vertrouweling van degene 
die hij vertegenwoordigt. Hij is gevolmachtigd te handelen zoals het vol-
gens hem het best is voor zijn achterban, zonder dat deze laatste hem aller-
lei instructies meegeeft of beperkingen oplegt.

Welke positie tussen beide extremen iemand kiest, hangt sterk af van de 
visie die hij heeft op de kennis van burgers. Een volksvertegenwoordiger 
kan besluiten anders te handelen dan de kiezers wensen, vanuit de ver-
onderstelling dat indien zij net zo goed geïnformeerd zouden zijn over de 
zaak als hijzelf, ze óók voor die handelswijze zouden kiezen. Het is niet 
uitgesloten dat een volksvertegenwoordiger die zich jarenlang heeft ver-
diept in bijvoorbeeld de fileproblematiek, vele plannen op dat terrein heeft 
zien lukken en mislukken, iedere deskundige kent en alle literatuur heeft 
gelezen, beter kan beoordelen wat er moet worden gedaan om files tegen te 
gaan dan iemand die zich nooit in het onderwerp heeft verdiept, misschien 
niet eens autorijdt, maar het wel leuk vindt om de enquête van de anwb in 
te vullen. Moet aan de mening van de eerste meer gewicht worden toege-
kend dan aan die van de tweede? Via opinieonderzoek kan dat niet, want de 
logica van opinieonderzoek is nu juist dat elke mening even zwaar telt.

Maar een volksvertegenwoordiger kan ook van mening zijn dat demo-
cratie betekent dat alle stemmen even zwaar wegen, óók als het gaat om de 
vraag welke beleidsoplossingen de voorkeur verdienen om het doel te be-
reiken. Is hier opinieonderzoek dan wel de geschiktste oplossing? Ik denk 
van niet, vooral vanwege de eerdergenoemde technische problemen. Hoe 
verder het onderwerp van de respondenten af staat, hoe groter de kans is 
dat hun antwoorden een artefact van de vraagstelling zijn. Het is als het 
zoeken naar paaseieren die je zelf hebt verstopt. Een goedwillende opinie-
onderzoeker kan nooit volledig vermijden dat de antwoorden worden be-
invloed door hoe de vraag wordt gesteld, en een kwaadwillende opinie-
onderzoeker kan zonder veel moeite de lijst zo inrichten dat hij precies de 
antwoorden krijgt die hij wil. En wie controleert de opinieonderzoekers?

Vaststaande meningen versus de waarde van het debat

De vraag hoe men opinieonderzoek waardeert, hangt ten slotte ook af van 
de visie die men heeft op wat democratie eigenlijk is. Hiervoor is impliciet 
uitgegaan van een instrumentele visie op democratie. Hoe goed de demo-
cratie functioneert, is in die visie afhankelijk van de kwaliteit van de uit-
komst. Die moet zo goed mogelijk corresponderen met een veronderstelde 
‘wil van het volk’. De vraag is vervolgens welke informatiebronnen het ge-
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schiktst zijn om die ‘wil van het volk’ te bepalen. Men kan echter ook van 
mening zijn dat het bij democratie veeleer gaat om het proces. In deze visie 
maakt het helemaal niet uit wat er van die ‘wil van het volk’ uiteindelijk 
resulteert, zolang dat maar is bereikt via een zo democratisch mogelijk 
proces. Er moet een open en machtsvrij debat zijn geweest, gericht op het 
bereiken van consensus, waarbij iedereen een reële mogelijkheid had om 
zijn mening te geven en deze eventueel bij te stellen na het horen van die 
van iemand anders. In zo’n visie is de mogelijke rol van opinieonderzoek 
totaal anders. Peilingen kunnen dan eventueel van nut zijn als een soort 
momentopname van de distributie van meningen, en een dergelijke mo-
mentopname kan eventueel weer worden ingebracht in het debat. Opinie-
peilingen kunnen echter nooit in de plaats komen van het democratische 

debat. In feite staat de logica van 
kwantitatief opinieonderzoek vol-
ledig haaks op deze deliberatieve 
visie op democratie: in opinie-
peilingen gaat het juist om geïso-
leerde meningen, die impliciet wor-
den beschouwd als statisch en 
gegeven, en niet meer vatbaar zijn 

voor herziening door debat. Het hele idee van wederzijdse informering en 
overtuiging is wezensvreemd aan opinieonderzoek.

Pas op voor drijfzand

Concluderend kunnen we stellen dat de unieke meerwaarde van opinieon-
derzoek is dat het een statistisch representatief beeld geeft van wat mensen 
vinden en willen. Goed uitgevoerd opinieonderzoek naar de problemen van 
mensen is een onmisbare aanvulling op de andere informatiebronnen die 
politieke partijen ter beschikking staan voor de representatie van burgers en 
kiezers. Niet minder, maar ook zeker niet meer. Er ontstaan ernstige proble-
men met betrekking tot validiteit en constructie van meningen als burgers 
ook wordt gevraagd naar hun voorkeuren ten aanzien van beleidsoplossin-
gen. De resultaten van dat soort onderzoek zijn al snel drijfzand. Helemaal 
bedenkelijk wordt het als politieke partijen hun partijprogramma en stand-
punten zelfs exclusief gaan baseren op opinieonderzoek. Met louter poll-
driven government wordt de democratie een slechte dienst bewezen.

Noten

1 W.L. Tiemeijer, Wat 93,7 procent van de 
Nederlanders moet weten over opinie-

peilingen. Amsterdam: Aksant, 2008.
2 Jonathan Lynn en Antony Jay, The com-

plete Yes Prime Minister. Londen: bbc 
Books, 1989.

Het idee van wederzijdse 
informering en overtuiging 
is wezensvreemd aan 
opinieonderzoek
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Vruchteloos is de gedachte dat partijen de sentimenten in 
de samenleving beter zouden moeten leren kennen en zo de 
boze burger zouden kunnen bereiken. Dat de kiezers van 
‘buitenstaanders’ weer ‘binnenstaanders’ zouden moeten 
worden. De boze burger vraagt niet dat partijen hem 
begrijpen; hij wil dat partijen hem overtuigen. Hij verhoudt 
zich rechtstreeks tot de charismatische politieke leider. 
Daarom zullen partijen de boze burger niet moeten opzoeken, 
maar hem wel moeten toespreken, afkeurend én opbouwend. 
Als zelfverklaarde kritische consument wacht hij op een 
overtuigend weerwoord. En een beter politiek aanbod.

door Jan Dirk Snel

De auteur is historicus.

Vroeger was de burger niet boos, de burger was braaf. In 1959 
bracht verslaggever Jan Lamers zijn rechtbankobservaties bijeen in een 
boekje dat hij omschreef als ‘een criminele roman van brave burgers en 
boze boefjes voor de politierechter’. De boef was boos, kwaadwillend dus, 
de burger was nog braaf.1

Er is sindsdien iets veranderd. Natuurlijk, al sinds decennia zijn burgers 
somtijds boos. Gemeenlijk gaat het dan om concrete boosheden. De burger 
is geregeld verbolgen op de gemeente, omdat die een uitrit niet wil toe-
staan, een vergunning niet verleent of het uitzicht bederft – dat soort 
 dingen. En aangezien die burger steeds mondiger is geworden, wist hij ook 
steeds beter hoe hij zijn recht kon halen. Over zulke ‘boze burgers’ stelde 
het tijdschrift Binnenlands bestuur in 2008 een boekje samen, toepasselijk 
getiteld Boze Burgers.2 Het ging daarbij nog om de oude, specifieke beteke-
nis, maar ongetwijfeld zinspeelde de redactie slim op de nieuwe invulling 
die sinds een jaar of wat in zwang was.

Want er is geen twijfel mogelijk: de boze burger is een product van de 
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populistische doorbraak bij de verkiezingen voor de gemeenteraad en 
de Tweede Kamer van 2002, toen Leefbaar Rotterdam eerst 34,7% van de 
stemmen haalde en de Lijst Pim Fortuyn (lpf) vervolgens vanuit het niets 
17% van de stemmen verwierf, goed voor 26 zetels. Enige tijd daarna zien we 
de term opduiken, voor een bepaald type burger dat altijd boos zou zijn, 
over alles eigenlijk. Zo omschreef NRC Handelsblad Rotterdam begin 2004 
als ‘de stad van de boze burger’.3 Kortom, boze burgers, meervoud, groei-
den uit tot die ene archetypische boze burger, enkelvoud. Toen Maarten 
van Rossem in 2010 zijn boekje Waarom is de burger boos? uitbracht, wist 
iedereen direct op wie hij doelde.4 De boze burger is de populistisch stem-
mende burger.

Boze burger

Over die boze burger moet het hier gaan. En over hoe hij bereikt kan wor-
den. Er is een vast verhaal over hem in omloop en dat gaat ongeveer zo. 
De boze burger zou concrete zorgen hebben of intuïtieve angsten koeste-
ren. Populistische partijen zouden die bezorgdheden of angsten bij uitstek 
weten te benoemen, maar er weinig constructiefs mee doen. De vraag komt 
dan vanzelf op hoe andere partijen die angsten wel zo kunnen vertalen 
dat ze deel worden van het maatschappelijke en politieke debat en een 
perspectief op werkelijke oplossingen kunnen bieden. Maar klopt die 
 gedachtegang wel?

Vanaf den beginne was de boze burger een raadselachtige figuur, die 
zich maar moeilijk liet vinden. Aanvankelijk zocht men hem, lijfelijk, in de 
sindsdien epische ‘oude wijken’ van de grote steden. Later ontdekte men 
dat hij zich eerder verborgen hield in de buitengewesten, ‘aan de randen’, 
zoals electoraal geograaf Josse de Voogd dat noemde.5 Het gaat om uiteen-
lopende wijken of gebieden, met onderscheiden kenmerken, die zich 
 ergens tussen het kleine dorp en de grote stad in laten situeren. Dergelijke 
inzichten zijn niet zonder waarde, maar ze verklaren niet waarom de ene 
burger wel voor populisme kiest en zijn buurman in gelijksoortige om-
standigheden niet. De verschillen in geografische en sociale achtergrond 
zijn bovendien vrij groot.

Een andere benadering is sociaalpsychologisch. De boze burger zou niet 
alleen boos zijn maar ook angstig en rancuneus. Zo bezag Sybe Schaap de 
‘lokroep van het populisme’ in Het rancuneuze gif, zijn wijsgerige verhan-
deling over de opmars van het onbehagen. Het ressentiment biedt de bur-
ger de mogelijkheid zichzelf als slachtoffer te zien, maar het is ook een 
onvruchtbare houding.6 Deze benadering lijkt aan te sluiten bij gedachten 
van Menno ter Braak over het nationaalsocialisme als rancuneleer7 en 
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enigszins bij Jacques de Kadts spreken over het ‘ressentiment van de 
massa mens’.8 Maar ook hier kan men kanttekeningen bij aanbrengen. 
Is iemand die, mogelijk ten onrechte, vernomen heeft dat asielzoekers 
– het zal om statushouders gaan – zomaar een wasmachine, koelkast en 
meubels cadeau krijgen, afgunstig, of denkt zo iemand oprecht dat de 
wereld niet rechtvaardig in elkaar zit?9 Jan-Werner Müller merkt terecht 
op dat je aldus van burgers al te gemakkelijk ‘potentiële patiënten voor een 
politiek sanatorium’ maakt.10 Waar het op aankomt, zijn niet de achter-
gronden of drijfveren, maar wat de veronderstelde boze burger daad-
werkelijk doet, zijn politieke handelen dus.

Populistische keuze

En dat is niet erg anders dan wat andere burgers doen: hij stemt. Hij brengt 
zijn stem alleen uit op een politieke partij die we populistisch plegen te 
noemen. We moeten dus niet primair naar de veronderstelde boze burger 
kijken, die nooit eenduidig getypeerd kan worden, maar naar de politiek 
die hij verkiest. In zijn befaamde essay omschrijft Müller in aansluiting bij 
eerdere internationale studies populisme als ‘een manier om naar de poli-
tieke wereld te kijken die een moreel zuiver en volledig verenigd (…) volk 
contrasteert met elites waarover wordt beweerd dat ze corrupt of anders-
zins moreel inferieur zijn’.11 Populisten zouden bovendien altijd anti-
pluralistisch zijn: alleen zij vertegenwoordigen het volk en alleen bepaalde 
leden van het volk vormen het echte volk.12

Naadloos past de recente pvv-leus ‘Nederland weer van ons!’ in dit 
 stramien. Toch lijkt Müllers omschrijving al te formalistisch. De hoofdlijn 
van het Nederlandse populisme sinds 2002 treft men aan in de lpf en de 
pvv, met wellicht kleine bijrollen voor Leefbaar Nederland, Trots op Neder-
land, EénNL en dit jaar voor VoorNederland (vnl) en Forum voor Democra-
tie (FvD). Mij dunkt, burgers stemmen niet zozeer op dergelijke partijen 
omdat ze zouden menen dat die als enige het ware volk vertegenwoordi-
gen, maar wel om de wijze waarop die voor dat volk beweren op te komen. 
Sinds Fortuyn gaat het om strijd tegen een (vermeende) bedreiging van het 
Nederlandse volk, van buiten en eventueel van binnen: door immigranten 
in het algemeen en de islam in het bijzonder, door de Europese integratie 
(‘Brussel’) en misschien de misdaad, die er altijd is (en volgens veel bur-
gers, soms tegen de evidentie in, voortdurend toeneemt).13 Het gaat dus 
vooral om de afwerende, uitsluitende bepaling van wie tot het Nederlandse 
volk behoort, al kunnen daar nog allerlei andere onderwerpen – Fortuyns 
beruchte ‘puinhopen’ – bijkomen.

De gangbare omschrijving van populisme lijkt echter al te zeer op tradi-
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tionele, dikwijls rurale patronen gebaseerd te zijn.14 Het Nederlandse 
 populisme is een nieuwe vorm van nationaal-individualisme, zoals Dick 
Pels het trefzeker typeerde.15 Het beroept zich op de nieuwe vrijheden van 
de jaren zestig. Fortuyn had de mond vol van de moderniteit (tegenover de 
‘achterlijke’ islam) en Wilders sluit daarbij aan. Het is een product van de 
ontzuiling. Wat waarnemers mogelijk als ontheemding zullen zien, zullen 
de betrokkenen zelf eerder als een uiting van nieuwverworven mondigheid 
ervaren. Het wegvallen van met name de warmte van de katholieke ge-
meenschap betekende dat voor de oriëntatie in feite alleen de nationale 
gemeenschap, met kersverse nieuwe waarden, overbleef.

Aanbodspolitiek

De structuur van het Nederlandse populisme is sinds 2002 niet wezenlijk 
veranderd. Maar er heerst één levensgroot misverstand. ‘Het zwaartepunt 
van de politieke communicatie is verschoven van de aanbodzijde, de poli-

tieke partijen, naar de vraagzijde, 
de kiezers’, concludeerde Hans 
Wansink in 2004 in zijn studie naar 
‘de opstand van de kiezers’. Zijn 
hele verhandeling laat echter 
 precies het omgekeerde zien. Het 
Nederlandse populisme is een 
 verplaatsing van de politiek van de 
samenleving, waarin partijen ge-
worteld zijn, naar de politiek als 

zodanig en met name naar de politieke leider. Populisme is autoritair.
Terwijl de heren van Leefbaar Nederland nog stad en land afreisden, 

bleef Pim Fortuyn behaaglijk thuis in Rotterdam. Zo af en toe toog hij nog 
wel naar een radio- of tv-studio, maar hij bestelde journalisten ook graag 
bij zich aan huis. In de problemen van het electoraat verdiepte hij zich ab-
soluut niet; hij besefte dat hij moest zorgen dat de ogen van de kiezer op 
hem als aanstormend politicus gericht waren.16 Geert Wilders deed het 
vanaf het begin anders dan de traditionele partijen: hij wilde geen leden. 
Formeel werd alleen Wilders als persoon en als lid van een stichting lid. 
‘De eerste moderne partij van Nederland’, jubelde zijn paladijn Martin 
Bosma, volgens wie de partijdemocratie ‘allang dood’ is: ‘Ons model is het 
model van de toekomst.’17

Het is goed om te bedenken dat twee jaar na Wilders, in 2008, Rita 
 Verdonk Trots op Nederland lanceerde. Deze partij probeerde een echte 
beweging van onderop te zijn, met vele enthousiaste vrijwilligers, maar bij 

Het Nederlandse populisme 
is een verplaatsing van de 
politiek van de samenleving 
naar de politiek als zodanig 
en met name naar de politieke 
leider
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de Tweede Kamerverkiezingen van 2010 wist ze niet meer dan 0,6% van de 
kiezers te bereiken. Het is duidelijk dat de zogenaamde boze burger niet 
zat te wachten op participatie. Het is niet voor niets dat in Jan-Werner 
 Müllers essay de kiezer eigenlijk nauwelijks voorkomt. Populisten zijn bij 
hem politici, geen burgers. De hedendaagse populistische burger wenst 
een consument te zijn, zij het in eigen ogen mogelijk een kritische, calcu-
lerende consument. Hij verhoudt zich rechtstreeks tot de charismatische 
politieke leider. Hij heeft geen behoefte aan een partij die de politiek met 
de samenleving verbindt.

Mythe van de vertolking

Van meer inzicht getuigde Wansink toen hij constateerde dat het een 
‘kwestie van politiek ondernemerschap’ was om de mogelijkheden van de 
electorale ruimte die er was, te benutten.18 Maar wacht, het gaat dan toch 
niet alleen om aanbod? Het populisme moet toch op zijn minst een vraag 
weten te creëren? Of weten te vinden? Jazeker. Het onbehagen dat Fortuyn 
exploiteerde, en niet slechts verwoordde, bestond sinds jaar en dag. Al in 
1994 vond 47% van de Nederlanders dat er te veel asielzoekers waren en dat 
immigratie en etnische minderheden het grootste politieke probleem 
vormden.19 Dat is het punt: allerlei vormen van onbehagen zijn vrijwel 
permanent aanwezig. In 1980 en 1991 vond 88% van de burgers dat de mis-
dadigheid toenam.20

Het punt is dus niet of er onbehagen bestaat, maar hoe politici daar-
mee omgaan. Er zijn reële problemen die altijd aandacht vragen, maar 
nooit definitief opgelost kunnen worden – misdaad bijvoorbeeld. 
De vraag of men ‘echte’ en ‘onechte’ asielzoekers kon onderscheiden, 
was voortvarend aangepakt met de nieuwe Vreemdelingenwet die staats-
secretaris Job  Cohen in 2000 tot stand bracht.21 De islam is met 5% of 
hooguit 6% een kleine religie, en alles is wettelijk geregeld en ingekaderd. 
Maar Wilders maakt van iets wat dat niet is, zogenaamd een politiek pro-
bleem. Dat is de kern van populistische politiek in Nederland: onbehagen 
exploiteren.

‘Wilders vertolkt dus de opvattingen van een belangrijk deel der natie’, 
schreef oud-politicus Willem Vermeend in 2010.22 Het is een gedachte die 
politici keer op keer herhalen. Wilders zou ‘feilloos’ aanvoelen ‘waar de 
boosheid zit’, beweerde oud-vicepremier Wouter Bos in maart nog.23 Het is 
een idee dat simpelweg niet klopt. De werkelijkheid is dat populisten als 
Wilders weten wat goed verkoopt. Men zou het de mythe van de vertolking 
kunnen noemen. Maar zolang politici daarin blijven geloven en niet zien 
dat de veronderstelde boze burger helemaal niet boos is (kortom: een ver-
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zinsel is), maar zich laat leiden door het aanbod, zullen ze nooit in staat 
zijn het populisme adequaat weerwoord te bieden.

Vals bewustzijn

In klassiek marxistische termen zou men hier nu eens terecht kunnen po-
neren dat het om vals bewustzijn gaat. De populistische kiezer laat zich in 

de luren leggen door politieke 
marskramers. Het heeft daarom ook 
weinig zin om de populistische 
politicus rechtstreeks te weerspre-
ken, zoals in de Tweede Kamer 
Alexander Pechtold bij uitstek doet. 
Uiteraard heeft hij gelijk met zijn 

verwijt dat Wilders mensen uitsluit, maar dat is precies wat die wil. Zo 
bevestigt men alleen beider aanhang. Waar het op aankomt, is laten zien 
dat diverse populistische thema’s irrelevant zijn en dat andere er wel toe 
doen.

Volstrekt vruchteloos is de gedachte dat partijen de sentimenten in de 
samenleving beter zouden moeten leren kennen en zo de boze burger zou-
den kunnen bereiken. Dat de kiezers van ‘buitenstaanders’ weer ‘binnen-
staanders’ zouden moeten worden.24 De boze burger vraagt niet dat par-
tijen hem begrijpen; hij wil dat partijen hem overtuigen. Zijn relatie is 
rechtstreeks en verticaal. Daarom zal men de boze burger niet moeten 
opzoeken, maar hem wel moeten toespreken, afkeurend én opbouwend.

Het grote probleem van het Nederlandse populisme is dat die zich uit in 
de vorm van een partij die openlijk antirechtsstatelijk is, een ondemocra-
tisch georganiseerde vijand van onze grondrechten, instituties en mach-
tenscheiding, en daarom principieel niet voor regeringsdeelname in aan-
merking komt. Het is duidelijk dat de opkomst van het populisme vooral 
traditioneel centrumrechts enorm verzwakt heeft. Haalden (de voorlopers 
van) het cda en de vvd tot 1989 meestal rond de 50% van de stemmen of 
zelfs meer – met een dip in 1971 en 1972 –, vanaf 1994 komen deze partijen 
meestal niet ver boven de 40% uit en sinds 2010 blijft men samen rond de 
35% steken. De boze burger zou bij uitstek door het cda bereikt moeten 
worden.

Maar dat is moeilijk. Terwijl het cda de nadruk legt op traditie en ge-
meenschap, is de ontheemde burger daar juist van losgeraakt. Onzeker 
omhelst hij de moderniteit van Fortuyn en de anomie van Wilders en trekt 
hij zich achter rolluiken terug op zijn privéterrein. Maar blijkens zijn 
natio nalisme, zonder vlaggenstokhouder, zoekt hij kennelijk toch op een 

De populistische kiezer laat 
zich in de luren leggen door 
politieke marskramers
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nieuwe wijze naar saamhorigheid. De Nederlandse identiteit bestond 
 altijd in de absorptie van vreemde invloeden, uit de nabije Franse, Duitse 
en Engelse cultuurgebieden, uit de verre Oost en West ook, in een geheel 
eigen, burgerlijk mengsel.

Alleen als verantwoordelijke partijen laten zien hoe er een beter alterna-
tief is, zal de grotendeels fictieve boze burger zich laten aanspreken. Hij 
verwacht niet dat partijen hem opzoeken. Als kritische consument wacht 
hij op een overtuigend weerwoord. En een beter aanbod.
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Welke partij kan anno 2017 haar kiezers en 

hun stemgedrag nog eenduidig begrijpen? 

Ten tijde van de verzuiling was de loyaliteit 

van verreweg de meeste Nederlanders aan 

één partij heel sterk. Veel van deze natuur

lijke kiezersloyaliteit is met de ontzuiling 

verdwenen. Het ‘lezen’ en goed begrijpen 

van verkiezingsuitslagen is daarmee een vak 

apart geworden. Het vergt door de toename 

van beschikbare data (per stembureau, per 

categorie kiezers) een grotere vaardigheid 

om chocola van een uitslag te kunnen ma

ken. Voor wie goed heeft leren lezen, zijn 

achter de uitslagen echter herkenbare patro

nen van kiezersgedrag zichtbaar. Josse de 

Voogd heeft als electoraal geograaf dit lezen 

bijna tot kunst verheven.

* * *
De Voogd: ‘Tot ongeveer 1967 stemden Neder

landers op basis van religieuze, levensbe

schouwelijke opvattingen. Daarna stemden 

ze meer en meer langs lijnen van inkomens

verschillen en verschillen tussen stad en 

platteland. De laatste jaren zijn leefstijl, op

leiding en de mate van vertrouwen – bijvoor

beeld in de economie, de samenleving of de 

globalisering – vaker dominante criteria 

voor kiezers.’

‘Alle kiezers en partijen bewegen zich op 

twee assen, namelijk de verticale as “indivi

dueelcollectief ” en de horizontale, econo

mische as “rechtslinks”. Het cda staat in dat 

assenstelsel net iets onder het midden, meer 

collectief dan individueel, en economisch 

gezien meer aan de rechterkant. GroenLinks 

bijvoorbeeld zit meer linksboven (meer indi

vidueel en economisch links), terwijl de pvv 

zich rechtsonder bevindt. Het is interessant 

om te zien dat in verkiezingen stemmers 

zich zelden van linksboven naar rechtsonder 

INTERMEZZO
Josse de Voogd

‘Er is behoefte aan een verbindende 
partij met een gemeenschapsverhaal’

Josse de Voogd (1983)

Electoraal geograaf en zelfstandig onderzoe
ker. Van zijn hand verschenen onder meer Bak-
fietsen en rolluiken, Nieuwe scheidslijnen op de 
kaart en Het ongelijkheidsdebat in land en stad.
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bewegen, maar eerder in een cirkelbeweging 

opschuiven. Zo zie je bijvoorbeeld dat kie

zers in oude arbeiderswijken van industriële 

steden over de jaren heen opschuiven van de 

PvdA, via de sp, naar de pvv.’

Soms is verder in de geschiedenis terug

kijken belangrijk om huidig stemgedrag 

goed te kunnen begrijpen. ‘Opvallend is dat 

de oude bestandslijn tussen protestants 

NoordNederland en roomskatholiek Zuid

Nederland uit de Tachtigjarige Oorlog ge

stold lijkt te zijn in een scheidslijn in poli

tiekbestuurlijke culturen en daarmee ook in 

andersoortig stemgedrag. Boven de lijn Nij

megenRotterdam zijn kiezers vaker inhou

delijk gericht, maar naarmate men zuidelij

ker (en oostelijker, zoals het overwegend 

katholieke Twente) kijkt, wordt het belang

rijker aan welke persoon je je stem wilt ge

ven. Het kan het cda bij verkiezingen dan 

helpen met een katholieke zuidelijke lijst

trekker aan te treden.’

‘De relatie tussen stemgedrag en soort 

woonplaats – stad (dertig procent), platte

land (twintig procent) of middenland (vijftig 

procent) – wordt zelfs zichtbaar in hoe kie

zers hun huizen, tuinen en leefruimten heb

ben georganiseerd. Zeggen huizen natuur

lijk iets over inkomens, de tuininrichting 

zegt vooral ook iets over wereldbeeld. Men

sen met tuintjes zonder veel groen stemmen 

opvallend vaak pvv, mensen met groenere 

tuinen met daarin ook aantal evergreens zijn 

weer vaker cdaminded.’

‘Binnensteden zijn vaak terrein voor 

GroenLinks en D66, en naarmate je meer 

naar buiten beweegt komen daar andere par

tijen bij. In duurdere wijken bevinden zich 

meer vvd en cdakiezers, in oude arbeiders

wijken zijn het vaak overwegend sp, pvv en 

PvdAkiezers. Wie goed kijkt, ziet op buurt

niveau natuurlijk wel nuanceverschillen.

Belangrijk om te zien is dat naast de be

kende Biblebelt ook een zogenoemde ‘Green 

Belt’ is ontstaan. Deze loopt via Alkmaar, 

Amsterdam, Utrecht en Amersfoort door tot 

Nijmegen. Dit zijn steden waar veelal hoger 

opgeleiden groen stemmen, soms meer 

marktgestuurd (D66), dan weer meer staats 

en subsidiegeleid (GroenLinks). Een centraal 

thema is dat de segregatie in stadswijken 

heeft doorgezet: individualistische (vaak 

welvarende) naast meer collectieve (vaak 

minder welvarende) wijken. De stad als op

telsom van losse wijken zet de samenhang 

onder druk. Het cda kan hierin met zijn ver

bindende verhaal een belangrijke brugfunc

tie vervullen, want eenzaamheid en vergrij

zing kunnen ontwrichtend werken op het 

welvaren van inwoners van de steden.’

* * *
‘Verkiezingen worden steeds meer gewon

nen in het middenland, het gebied tussen 

stad en platteland. In gemeenten zoals Al

phen aan den Rijn, Hellevoetsluis en kleine 

stadjes of grote dorpen zoals Tiel en Deurne. 

In het middenland zit de grootste cdaaan

hang, en daar is ook nog meer winst te halen 

voor het cda als partij met een sterk sociaal 

en bindend verhaal voor alle generaties. Het 

is belangrijk daarbij de ruimte op te zoeken 

voor een sociaalcultureel wat rechtsere (ge

zond nationalisme, migratiebeleid), maar so

ciaaleconomisch iets linksere koers (meer ze

kerheid: vastere contracten, betere aow, 

basisbeurs). Als deze ruimte gevonden wordt, 

ook in de stadswijken die behoefte hebben 

aan meer samenhang, voorzie ik een verdere 

groei voor het cda bij de komende verkiezin

gen.’

door Bas Aghina

9191
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Boze burgers: beeld en 
werkelijkheid

De ‘boze burgers’ op wie de politiek de afgelopen jaren 
gefixeerd is geraakt, bestaan niet. Dit ‘nieuwe politieke 
spook dat door Europa waart’ is een door politici zelf 
geschapen beeld. Het komt voort uit hun eigen onvermogen 
om burgers echt te kennen en begrijpen als meerdimensionale 
mensen. De modale burgers hebben een beter begrip van de 
modale politicus dan de gemiddelde politicus van de burger 
heeft. Het volk is niet boos op politici, hoogstens een beetje 
teleurgesteld dat ze de zaak af en toe grondig hebben verprutst, 
zonder daar eerlijk voor uit te komen.

door Peter Cuyvers

De auteur is senior consultant bij c6VOLG.

Een mens lijdt het meest door het lijden dat hij (of zij natuurlijk) 

vreest. De meerderheid van de Nederlandse bevolking verwacht dat het in 
de toekomst minder goed zal gaan. En de meerderheid van de politici 
vreest dat ze het slachtoffer zullen worden van deze stemming, omdat de 
boze burgers de schuld krijgen van alles wat er misgaat. Boze burgers heb
ben immers – tegen alle ‘keurige’ peilingen in – gezorgd voor brexit en 
 president Trump. Het populisme heeft met Le Pen, Pegida, de Vijfsterren
beweging en natuurlijk de pvv van Wilders vaste voet gekregen in verschil
lende eulanden. In diverse daarvan zijn in de komende maanden nog 
 verkiezingen, met mogelijk nog meer desastreuze gevolgen voor de inter
nationale samenwerking. De eerste vergelijkingen tussen dit groeiende 
nationalisme en de opkomst van de nazi’s zijn in de media al gemaakt, en 
de enige redding voor de gevestigde orde van politici lijkt te liggen in het 
(nog meer) gaan ‘luisteren naar de mensen’, of anders geformuleerd: zo veel 
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mogelijk meegaan met de populistische antwoorden op de boosheid van de 
kiezer.

Daarmee worden degenen die ons land (zouden) moeten leiden echter 
een willoze speelbal van de ‘volksgunst’, terwijl ze er tegelijkertijd van 
overtuigd zijn dat het volk het bij het verkeerde eind heeft. Het beste voor
beeld daarvan is het moment dat Hillary Clinton de aanhangers van Trump 
‘deplorable’ noemde. Om daar vervolgens voor gestraft te worden: zij had 
in de ogen van de kiezers iets te veel balken in haar eigen oog om een oor
deel over anderen te mogen vellen.

Misleidende beeldvorming

Mijn stelling is dat politici die zich slachtoffer voelen van het populisme 
niet bereid zijn om kritisch naar hun eigen realiteit te kijken, en daardoor 
niet begrijpen dat de kritiek die burgers op de overheid hebben vaak heel 
terecht is. Sterker nog: de overheid heeft herhaald een beleid gevoerd dat 
tot grote problemen leidde, om vervolgens de burgers daar de schuld van 
te geven. Dit patroon zien we bijvoorbeeld als het gaat om de recente finan
ciële crisis: jarenlang hebben overheid en bedrijfsleven eendrachtig 
 samengewerkt bij het stimuleren van de consumptie op alle mogelijke 
manieren. Kredieten werden niet voorzien van waarschuwingen maar van 
aanbevelingen, hypotheken konden niet hoog genoeg zijn. De schuld van 
de crisis werd echter al heel snel en heel gemakkelijk niet alleen feitelijk, 
maar zelfs moreel en psychologisch gelegd bij de burgers die zo braaf had
den gedaan wat (toen) goed voor de economie was: politici buitelden over 
elkaar heen met termen als hedonistische, individualistische, egocentri
sche, calculerende Burgers Nooitgenoeg. Het googelen van deze termen 
volstaat om duizenden uitspraken van politici uit de afgelopen decennia te 
krijgen, maar geen van allen heeft ooit gezegd dat zij het zelf verziekt had
den door als lemmingen achter een economisch paradigma aan te lopen 
– met als gevolg dat het juist de keurige burgers waren die in de afgrond 
stortten.

Van belang is dat in dat proces juist de keurige middengroepen slacht
offer werden. Zij waren om plaats te maken voor jongeren vervroegd uit
getreden en zagen dat de ‘gegarandeerde pensioenen’ ineens toch gekort 
werden. Zij hadden hun hypotheekverzekeringen en aanvullende pensioe
nen afgesloten op basis van aandelen die ineens niets meer waard waren. 
Ook hier kan ik op basis van mijn eigen ervaring die constatering doen: 
ik ken persoonlijk diverse ‘hardwerkende Nederlanders’ die tienduizen
den euro’s verspeeld hebben op verzekeringsproducten die als extreem 
solide verkocht werden. Om dan uit Haagse kringen te horen te krijgen dat 

CDV_2017_1_binnenwerk.indb   93 06-04-17   07:34



Christen Democratische Verkenningen | Lente 2017

de ongekendheid van de boze burger

94

je als burger door je ‘hebzucht’ medeverantwoordelijk bent voor de econo
mische problemen, is erger dan een gotspe – vooral omdat juist deze bur
gers helemaal niet egocentrisch en calculerend bezig waren. Integendeel, 
ze bleven gewoon doen wat ze altijd deden, namelijk samen aan de basis 
van de samenleving werken aan hun gezins en verenigingsleven. Binnen 
het bestek van dit artikel kan ik daar niet uitvoerig op ingaan, maar alle 
nuchtere, puur empirische feiten over de samenleving staan haaks op de 
‘beelden’ van verloedering, minder moraal, minder samenwerking! Ik kan 
slechts refereren aan de studies die laten zien dat negen van de tien kinde
ren geen echtscheiding meemaken,1 dat de aantallen zilveren en gouden 
bruiloften explosief groeien, dat het aantal vrijwilligers met meer dan vier 
miljoen mensen enorm is en blijft groeien, waardoor ook meer dan negen
tig procent van onze ouderen nog zelfstandig kan blijven wonen.2

De ellende begint pas zodra je afhankelijk wordt van een zorginstelling 
die volledig verziekt is door de fatale combinatie van bureaucratie en be
zuinigingen.

Nog een stap verder: dezelfde objectieve cijfers laten ook zien dat meer 
dan negentig procent van onze immigranten het uitstekend doet, ook in de 
opvoeding van hun kinderen.3 Net zoals overigens de overgrote meerder
heid van de Nederlanders zelf uitstekend kan opvoeden, waardoor onze 
kinderen ook tot de gelukkigste van de hele wereld behoren. Het enige 
punt waarop we opzichtig falen is het omgaan met de één procent autoch
tone en de vier procent allochtone jongeren die er bewust – tuig bestaat – 
een zootje van maken. Maar dat komt (echt) weer doordat de systemen van 
jeugdzorg en politie iedere mogelijkheid tot effectief optreden verloren 
zijn door beleid dat ze zo nodig iedere keer moet decentraliseren of juist 
weer recentraliseren. De beste metafoor is hier wellicht die uit het voetbal, 
waar een massa van tienduizenden in oranje geklede supporters probleem
loos overal feestviert, maar een paar honderd hooligans van enkele clubs 
steeds agressiever optreden. Bottomline: het beeld van een verloederende 

samenleving spoort domweg niet 
met de werkelijkheid. Het is echter 
een beeld dat enorm sterk is: vrijwel 
alle ouders van dit land geloven 
dat zijzelf nog de enigen zijn die 
hun kinderen een beetje redelijk 
(en streng) opvoeden. En dat leidt 

spiraalsgewijs uiteindelijk ook tot het beeld dat uit alle studies van het scp 
naar voren komt over de bevolking: de (grote) meerderheid heeft het per
soonlijk goed, maar denkt dat ze in een steeds slechtere situatie leeft.4

Het beeld van een verloederende 
samenleving spoort domweg 
niet met de werkelijkheid
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De perverse effecten van Motivaction-onderzoek

Helaas laat de politiek zich in de afgelopen jaren ook steeds vaker ‘voeden’ 
door onderzoeken die de burgers op simplistische wijze indelen in groe
pen die al of niet geneigd zijn om op een bepaalde partij te stemmen. 
De kroon hierbij spant het steeds populairder wordende bureau Motivac
tion, van origine een marktonderzoeksbureau dat met een zelf ontwik
kelde methode ‘leefstijlen’ in kaart brengt die op hun beurt correleren met 
zaken als stemgedrag. De laatste tijd neemt dit bureau ook letterlijk het 
voortouw in het ideologische debat over de verloederende samenleving, 
met rapporten over de ‘grenzeloze generatie van ikjongeren’ en over het 
antisemitisme onder allochtone jongeren.5 De kern van het probleem bij 
deze ‘marktbenadering van mensen’ is dat de indelingen en beelden een
dimensionaal zijn. Burgers worden op basis van ingevulde vragenlijsten 
ingedeeld in ‘typen’ als traditionele burgers, opwaarts mobielen, kosmo
polieten, enzovoort. Dit met de belofte van het bureau dat deze ‘diepgaan
de kennis’ voorspellend is voor zaken als (stem)gedrag. Nu is de vraag of je 
‘traditioneel’ of ‘modern’ scoort prima als het gaat om de vraag of je een 
witte of een roze koelkast wilt kopen, maar bepaald ontoereikend om echte 
mensen in beeld te brengen. Met echte mensen kun je immers echt praten 
en als je dat doet, dan blijken ze vrijwel allemaal in staat tot nadenken, tot 
onderscheiden tussen gevoel en verstand, tot het aanbrengen van nuance
ringen. Zo lieten interviews door nrcjournalisten en door D66leider 
Pechtold gevoerde gesprekken met pvvaanhangers zien dat de algemene 
verontrusting die er is over immigratie of islamisering, absoluut niet het
zelfde is als persoonlijke gevoelens van afkeuring of afkeer. De serieuze 
wetenschappelijke analyses, zoals die in de Kwartaalberichten van het 
 Continu Onderzoek Burgerperspectieven (cob) van het scp, laten zien dat 
er complexe patronen zijn in de ontwikkeling van opinies. Als voorbeeld 
hier de resultaten van slechts één enkele vraag uit het cob: in de afgelopen 
tien jaar vindt consistent veertig procent van de burgers dat de aanwezig
heid van meer culturen een aanwinst is voor ons land, tegen een kwart dat 
het daar niet mee eens is. De vraag of een toename van immigratie goed is 
voor het land fluctueert veel sterker, waarbij de invloed van de beelden in 
de media over de bootvluchtelingen evident is.

De genuanceerde kijk van burgers

Maar wie een gesprek aangaat op straat of waar dan ook, komt met vrijwel 
iedereen tot een consensus dat we niets tegen goede maar alles tegen slech
te immigranten hebben. Trump en Wilders weten dat ook, en daarom doen 
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zij zo hun best om alle immigranten (of Marokkanen) ‘bad people’ te noe
men. En de – heel logische en consistente – redenering van modale, goed
willende burgers is dan ook dat de goede buurman welkom is, opgevangen 
wordt in de gemeente, we zelfs acties voor kinderen op school voeren opdat 
zij mogen blijven, maar dat we natuurlijk alle terroristen en criminelen, 
mannen die onze vrouwen betasten, enzovoort vooral aan de grens moeten 
tegenhouden.

Bij het voeren van dergelijke gesprekken komt er meestal ook een punt 
naar voren dat nog veel belangrijker is om de burger (echt) te begrijpen: 
mensen zijn complex en kunnen heel goed verschillend gedrag op ver
schillende terreinen vertonen. Ik heb zelf ooit enkele methodologische 
studies samen met het cbs uitgevoerd over de samenhang tussen antwoor
den op een vragenlijst en feitelijk gedrag.6 Een van de frappante resultaten 
was dat de overgrote meerderheid van de mannen en vrouwen bij een on
derzoek gezinsvorming invulde dat ze kinderopvang zouden gebruiken, 
maar dat zij bij de daaropvolgende interviews toch aangaven dat liever niet 
te willen doen als het anders kon. Dat is volkomen logisch, want de discre
pantie tussen iemands opvattingen en wensen en iemands gedrag is sim
pelweg dagelijkse realiteit van alle burgers. De meeste vrouwen willen 
afvallen, maar nemen toch geregeld voedsel tot zich dat daar haaks op 
staat. De meeste mannen willen best een wat stoerdere auto dan het model 
waar ze uit economische en praktische overwegingen toch voor kiezen. 
Maar vooral: veel zaken worden heel bewust gezien als tijdelijk, dus ver
anderbaar. De politiek is daar bij uitstek een voorbeeld van. Dat is ook de 
belangrijkste reden dat peilingen er voortdurend naast zitten natuurlijk, 
want mensen vinden het volstrekt normaal dat ze gisteren bozer waren dan 
vandaag! Wat politici door de focus op hun eigen succes, hun eigen exis
tentie, domweg niet begrijpen is dat de boosheid die burgers soms hebben, 

expliciet of minder expliciet, voor 
hen een zowel tijdelijke als ‘geseg
menteerde’ zaak is. Mensen zijn 
boos op sommige momenten over 
sommige dingen, maar nuanceren 
dat voor zichzelf ook vaak weer. 
Ze realiseren zich dat zij het zelf 
ook niet helemaal precies weten, 

dat zaken ingewikkeld zijn, en zelfs dat politici ook maar mensen zijn – 
met alle karakterfouten en onvolmaaktheden die er bij mensen horen.

En daarom wil ik dit stuk toch eindigen met een positieve boodschap, 
waar politici veel rust aan zouden kunnen ontlenen. Die boodschap is dat 
de modale burgers een beter begrip hebben van de modale politicus dan 

Mensen zijn boos op sommige 
momenten over sommige 
dingen, maar nuanceren dat 
voor zichzelf ook vaak weer
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die politicus van de burger heeft. Met als prachtige illustratie de opmer
king in een onderzoek naar sp-leider Marijnissen dat hij ‘enorm eerlijk’ 
was, maar juist daarom minder geschikt als premier. Beschouwt u dit niet 
als verkettering van uw beroep, maar als teken van begrip: politiek gaat 
uiteindelijk om macht, en het volk wil liever aangevoerd worden door win
naars in dat machtsspel. Bill Clinton mocht van het volk zelfs aanblijven na 
evident overspel waar evident over gelogen was, omdat de meeste Amerika
nen waarschijnlijk dachten dat ze zelf ook de verleiding niet hadden kun
nen weerstaan. Dus politici, het volk is niet boos op u, hoogstens af en toe 
een beetje teleurgesteld dat u bij tijd en wijle de zaak grondig (heeft) ver
prutst, zonder daar eerlijk voor uit te komen.
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Geëmancipeerde kiezers 
maken verandering van 
bestuurscultuur noodzakelijk

De Nederlandse democratie is volwassen geworden: de 
gevestigde partijen zijn niet langer structureel groter 
dan hun uitdagers. Dit vraagt van politieke partijen, 
ook die in het midden, de durf om zich te profileren via 
inhoudelijke vergezichten. Maar partijen die daartoe alleen 
in verkiezingstijd bereid zijn en zich vervolgens laten binden 
door een brede meerderheidscoalitie, zullen het vertrouwen 
van kiezers niet vasthouden. Minderheidsregeringen en 
stembusakkoorden zijn vanzelfsprekende oplossingen 
om met de genivelleerde verhoudingen om te gaan. Deze 
oplossingen zijn niet eenvoudig door te voeren, maar vergen 
het besef dat politiek de expressie van een waardestrijd is en 
in die lijn een verandering van de bestuurscultuur.

door Tom van der Meer

De auteur is hoogleraar politicologie aan de Universiteit van Amsterdam.

Na de verkiezingsuitslag van afgelopen 15 maart valt de grote poli
tieke nivellering niet meer te ontkennen. De Nederlandse kiezer is niet 
langer trouw aan een enkele partij. Maar dat betekent niet dat de kiezer 
wispelturig is geworden. Hij of zij is opmerkelijk loyaal aan de eigen voor
keuren en kiest tussen partijen die het best bij die voorkeuren passen. 
De hoge opkomst van 15 maart bewijst eens te meer dat de burger zich niet 
heeft afgekeerd van de democratie en de politiek; de volatiele verkiezings
uitslag weerspiegelt de gezonde scepsis over de machthebbers daarbin
nen. Zowel het veranderlijke stemgedrag als de hoge betrokkenheid wordt 
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gedragen door een uitermate evenredig kiesstelsel. Dat kiesstelsel is een 
belangrijke garantie voor de vertegenwoordiging van politieke minder
heden, voor de verversing van de politiek, en voor de kanalisering van het 
wantrouwen in de politiek binnen het parlement.

Kortom, de Nederlandse kiezer is een assertieve, geëmancipeerde 
 kiezer. De tijd van de verzuiling ligt definitief achter ons. De Nederlandse 
democratie is in electoraal opzicht volwassen geworden.1

De neergang van de gevestigde partijen

Die volwassenwording van de democratie heeft grote gevolgen gehad voor 
de gevestigde partijen. Op zoek naar een steeds bredere groep kiezers ver
loren zij hun vaste achterban. Traditioneel konden de drie grootste par
tijen – cda, PvdA en vvd – rekenen op circa 80% van de zetels; in 1986 zelfs 
op 89%. Bij de Eerste Kamerverkiezingen van 2015 haalden de drie al geen 
meerderheid meer (44%); bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 was 
het percentage nog verder geslonken (41%). De gevestigde partijen zijn niet 
langer structureel groter dan hun uitdagers. Tegenwoordig zijn er wel zes 
of zeven middelgrote partijen die structureel kunnen rekenen op zo’n 
twintig zetels. Alle kunnen ze op de korte termijn flink pieken of dalen. 
Oude loyaliteiten uit de verzuilde periode tellen nauwelijks nog, des te 
meer doordat de talrijke middenpartijen zich steeds minder van elkaar 
onderscheiden.

Ook het ledenbestand van politieke partijen is fors gedaald, vooral bij 
opnieuw het cda (een daling van 65% sinds 1980, de vvd (–67%) en de PvdA 
(–59%). Het aantal actieve partijleden wordt geschat op nog maar enkele 
tienduizenden burgers. Uit dit steeds kleinere actieve ledenbestand 
 moeten politieke partijen hun kandidaten rekruteren voor politieke en 
 bestuurlijke functies op lokaal, regionaal, nationaal en supranationaal 
niveau.

Oude en nieuwe spelregels

Deze crisis van gevestigde partijen vloeit over in de aansturing van het 
openbaar bestuur, waar deze partijen nog altijd een cruciale rol vervullen. 
Volgens politicoloog Peter Mair zijn politieke partijen steeds verder de staat 
in getrokken. Ze hebben ondanks hun afnemende achterban nog altijd een 
enorme greep op enerzijds de selectie van kandidaten voor politieke en 
bestuurlijke functies, en anders op de formatie van regerings coalities. 
 Momenteel staat met name die formatie in de publieke aandacht. De toe
nemende nivellering van het partijstelsel, de veranderlijkheid van kiezers, 
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en programmatische verschuivingen door middenpartijen hebben het 
steeds moeilijker gemaakt om stabiele meerderheidscoalities te vormen.

Traditioneel had het cda een dominante positie in het formatieproces. 
Afgezien van de Paarse jaren (19942002) was een ideologisch gesloten 
 regering zonder het cda nauwelijks denkbaar. Dat veranderde vanaf 2010 
doordat het partijlandschap versnipperde en doordat het cda was weg
getrokken uit het politieke midden. Nederland verschoof in een tijds
bestek van tien jaar van het oude model van middencoalities rond het cda, 
via een flankencoalitie (vvdpvvcda), naar een systeem zonder elk van 
beide. De coalitie van vvd en PvdA (20122017) lag op basis van de grootte 
van de beide partijen voor de hand, maar leidde inhoudelijk tot grote span
ningen bij beide coalitiepartners. Het onderscheid tussen coalitie en oppo
sitie verzwakte. Meerderheidscoalities zullen vaker rusten op combinaties 
van partijen die inhoudelijk ver van elkaar af staan. De traditionele – op 
doortimmerde compromissen tussen stabiele meerderheden gebaseerde 
– bestuurscultuur creëert zo ruimte voor radicalere partijen.

Hoe moeten de politieke partijen in het politieke midden met deze uit
dagingen omgaan? Voor een deel zullen ze simpelweg gedwongen zijn te 
accepteren dat zij één van zes of zeven middelgrote partijen zijn geworden 
die onderling concurreren om de kiezersgunst. Maar dat betekent niet dat 
de partijen deze veranderingen uitsluitend lijdzaam kunnen ondergaan. 
Een aantal van de oude politieke spelregels van de pacificatiedemocratie is 
niet berekend op de nieuwe realiteit van onzekerheid in plaats van domi
nantie, en van assertiviteit in plaats van conformisme. Wanneer zij toch 
blijven vasthouden aan die oude spelregels, maken de middenpartijen het 
zichzelf onnodig moeilijk.

Grote Politiek

Ten eerste moeten politieke partijen, ook die in het midden, zich weer dur
ven profileren via inhoudelijke vergezichten. Depolitisering slaat vaak 

door in technocratie, een brede 
consensus over het te voeren beleid, 
dat voorgesteld wordt als noodzake
lijk en onvermijdelijk. Een politiek 
midden dat in woord of daad uit
draagt dat er geen alternatief is voor 
het huidige beleid – zoals in de aan
loop naar de Grote Recessie, maar 
ook in het bezuinigingsbeleid ter 
bestrijding ervan – ontkent het 

Een politiek midden dat in 
woord of daad uitdraagt dat 
er geen alternatief is voor het 
huidige beleid, ontkent het 
wezen van democratische 
politiek als waardestrijd
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wezen van democratische politiek als waardestrijd. Het haalt de angel uit 
de politiek, laat kiezers verweesd achter, en drijft een deel van hen naar de 
politieke flanken. Burgers hebben best begrip voor compromissen. Maar 
pragmatische compromissen krijgen pas betekenis door ze te bediscus
siëren vanuit, en te koppelen aan, grotere idealen en inhoudelijke ver
gezichten.

Zo’n vergezicht kent in elk geval een dominant frame, een kader dat 
politici strategisch gebruiken voor de interpretatie van maatschappelijke 
ontwikkelingen en politieke voorstellen. Het is geen toeval dat de twee 
premiers sinds 2002 – Jan Peter Balkenende en Mark Rutte – aan de macht 
kwamen nadat zij hun verkiezingscampagnes baseerden op één helder 
frame. Balkenende vond de wortel van zijn electorale succes tussen 2002 en 
2006 in het frame van normen en waarden, dat niet alleen aansloot bij het 
imago van hemzelf en zijn partij, maar ook de voornaamste zorg was van 
de Nederlandse kiezer. Rutte wist in 2010 zijn partij onverwacht de grootste 
te maken door steevast te hameren op economie en veiligheid en zelfs de 
splijtzwam binnen zijn partij (het multiculturele debat) in die termen te 
framen. Maar een dergelijk frame is idealiter pas het beginpunt van een 
visie. Een visie is richtinggevend door uitdrukking te geven aan een ‘stip 
op de horizon’ via concrete beleidsvoorstellen. Bovendien onderscheidt 
een visie zich doordat de invulling van die beleidsvoorstellen coherent is 
met het onderliggende ideaal. Zulke grote verhalen vanuit doortimmerde 
visies ontbreken te vaak in het Nederlandse politieke midden.

De politieke profilering wordt in Nederland bemoeilijkt door het stre
ven naar stabiele politieke meerderheden in de kabinetsformatie. Dicht
getimmerde regeerakkoorden leiden al te vaak tot coalitiepartijen die het 
compromis verdedigen, en oppositiepartijen die daar bijna machteloos 
tegenover staan. Door de veranderlijkheid van de kiezer en de nivellering 
van de partijverhoudingen zullen steeds moeizamere en bredere meerder
heidscoalities nodig zijn, die de profileringsdrang nog verder smoren.

Het opmerkelijke nut van minderheidsregeringen

Ten tweede moeten partijen daarom serieus het voor de hand liggende 
alternatief van een minderheidsregering overwegen. Minderheidsregerin
gen zijn een vanzelfsprekende oplossing om met de genivelleerde verhou
dingen om te gaan. Zonder vaste meerderheid in het parlement zal zo’n 
regering moeten regeren met wisselende meerderheden en deelakkoor
den. Dat geeft politieke partijen de ruimte om zich te profileren op deel
thema’s, en het biedt daarmee zowel ruimte aan nieuwe bewegingen om 
deel te nemen aan het beleid als een alternatief voor populistische senti
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menten. Een minderheidsregering maakt het bestuur flexibeler: het fun
geert als buffer tegen wijzigende omstandigheden (als een veranderde 
samenstelling van de Eerste Kamer) zonder dat het regeerakkoord direct 
moet worden opengebroken. De minderheidsregering versterkt de positie 
van het parlement, en daarmee van het dualisme, dat in ons parlementaire 
stelsel gemakkelijk ondergeschoven raakt.

Bovendien bewijst de recente Nederlandse geschiedenis dat een min
derheidskabinet niet instabiel hoeft te zijn. Zo’n uitvoerige ervaring met 
minderheidskabinetten als de Scandinavische landen heeft Nederland 
niet, maar in de laatste jaren is er wel mee geëxperimenteerd. Voor alle 
duidelijkheid: Rutte i, de regeringscoalitie tussen vvd en cda met gedoog
steun van de pvv, kan nauwelijks een minderheidskabinet genoemd wor
den. Feitelijk functioneerde het als een meerderheidskabinet zonder wis
selende meerderheden waarbij één van de coalitiepartners – de pvv – geen 
bestuurders leverde. De analyse van het stemgedrag in de Tweede Kamer 
door politicologen Tom Louwerse en Simon Otjes spreekt boekdelen: ‘Het 
zogenaamde minderheidskabinet Rutte i kende zelfs nog minder samen
werking tussen regering en oppositie dan de voorgaande meerderheids
kabinetten van Balkenende.’

Met Rutte ii, daarentegen, eindigde Nederland onbedoeld alsnog met 
een minderheidskabinet. De coalitie stoelde weliswaar lange tijd op een 
– steeds krappere – meerderheid in de Tweede Kamer, maar niet op een 
meerderheid in de Eerste. Om te kunnen regeren moest het kabinet steun 
zoeken bij oppositiepartijen. Mark Rutte verpersoonlijkte als minister
president de flexibiliteit die nodig is voor zo’n minderheidsregering. Hij 
bleek in staat wisselende coalities te smeden en gedoogpartners de credits 
te geven voor de door hen ingebrachte beleidspunten. De gedoogpartners 
werden op 15 maart niet afgestraft, maar bleven stabiel (cu, sgp) of wonnen 
zelfs flink (GroenLinks, D66). Uiteindelijk was de regeringRutte ii zelfs de 
eerste regering sinds 1998 die de hele rit heeft uitgezeten.

Toch is het niet vanzelfsprekend dat zo’n minderheidsregering er op
nieuw komt. Een aantal kernspelers bij de formatie van 2017 – onder ande
ren Alexander Pechtold (D66), Halbe Zijlstra (vvd) en Bram van Ojik 
(GroenLinks) – heeft zich er de afgelopen maanden al tegen uitgesproken.

Profileren via stembusakkoorden

Ten derde kunnen partijen de invloed van kiezers op het formatieproces 
vergroten door zich al voor de verkiezingen uit te spreken op welke coalitie 
zij inzetten na de verkiezingen. Via een stembusakkoord binden politieke 
partijen zich voorafgaand aan de verkiezingen aan een of meerdere coalitie
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partners, al dan niet met het doel samen een meerderheid te halen bij de 
verkiezingen. Voor partijen betekent een stembusakkoord meer mogelijk
heden om zich te profileren, doordat zij al voor de verkiezingen duidelijke 
keuzes maken. Electoraal zijn de risico’s voor de meeste partijen niet 
groot, aangezien kiezers zich massaal binnen een ideologisch gesloten 
cluster van partijen bewegen. Stembusakkoorden komen bovendien tege
moet aan het assertieve, strategische gedrag van de Nederlandse kiezers. 
Zij krijgen immers wat meer zicht en zelfs invloed op de samenstelling van 
de latere regering. Kiezers zullen zich minder snel bekocht voelen wanneer 
er na de verkiezingen water bij de wijn gedaan wordt. Bovendien blijken 
stembusakkoorden de opkomst bij verkiezingen te stimuleren, vermoede
lijk omdat ze leiden tot duidelijkere keuzeopties.

Vooralsnog zijn politieke partijen echter gewend de handen vrij te hou
den. In campagnetijd willen zij hun lot niet verbinden aan dat van de voor
naamste ideologische medestanders, maar andere partijen evenmin a priori 
buitensluiten. Dat geeft partijen alle ruimte voor het traditionele regenteske 
schikken en plooien tijdens de formatieperiode, en biedt hun meer moge
lijkheden om te onderhandelen over regeringsdeelname. Maar door de 
 nivellering van het partijstelsel worden die coalitieformaties minder door
zichtig en raakt de kiezer steeds verder buitengesloten. Stembusakkoorden 
hebben bovendien als voordeel dat partijen minder vrijelijk kunnen roepen 
dat een zittend kabinet moet opstappen: wie dat roept zal immers met een 
alternatieve (beoogde) coalitie op de proppen moeten komen.

Eerdere experimenten in de jaren zeventig met preelectorale coalities 
op links, zoals Keerpunt 72, hielden uiteindelijk niet stand. Maar anders 
dan toen zijn dergelijke preelectorale coalities steeds minder een luxe. 
In een genivelleerd partijlandschap zijn stembusakkoorden onontbeerlijk 
om de assertieve kiezer van nu werkelijke keuzemogelijkheden te bieden 
en het formatieproces te ontwarren.

Het wezen van democratische politiek

Elk van deze oplossingen voert voort uit een al veel ouder idee van de 
 Amerikaanse politicoloog E.E. Schattschneider, die in zijn boek The semis-
overeign people (1960) schreef dat democratische politiek in de kern draait 
om een expressie van waardestrijd: ‘Above everything, the people are power
less if the political enterprise is not competitive. It is the competition of poli
tical organization that provides the people with the opportunity to make a 
choice. Without this opportunity popular sovereignty amounts to nothing.’

Deze oplossingen zullen echter niet eenvoudig door te voeren zijn. 
Ze vergen immers een verandering van gedrag of, beter nog, van de be
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stuurscultuur. Politici kunnen niet aan institutionele knoppen draaien, 
maar moeten het spel anders gaan spelen. Allerlei deelbelangen voor
komen dat politieke partijen bereid zullen zijn hun politieke belang op de 

lange termijn te doen prevaleren 
boven dat op de korte termijn.

De voorgestelde veranderingen 
zijn ook niet als spontane verkie
zingsstunt in te zetten, maar vergen 
een langdurige inspanning. Stem
busakkoorden moeten vroegtijdig 
worden voorbereid, zodat partijen 

hun programma’s op kernpunten op elkaar kunnen afstemmen en met een 
gezamenlijk doel de campagne in kunnen gaan. Echte minderheidsrege
ringen werken pas wanneer ze niet worden geremd door een volledig 
dichtgetimmerd regeerakkoord. Partijen die alleen in verkiezingstijd be
reid zijn zich te profileren, maar zich vervolgens laten binden door een 
brede meerderheidscoalitie, zullen het vertrouwen van kiezers niet vast
houden. 

Noten

1 Dit artikel is voor een deel gebaseerd op 
het volgende pamflet: Tom van der 
Meer, Niet de kiezer is gek. Houten: 
Unieboek | Het Spectrum, 2017.

Politici kunnen niet aan 
institutionele knoppen 
draaien, maar moeten het spel 
anders gaan spelen
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Democratie zonder partijen?

Kan democratie functioneren zonder politieke partijen? 
Politicologen en historici zijn sceptisch. Toch zijn in het verleden 
alternatieve democratiemodellen bedacht en toegepast. 
Toegegeven, in de praktijk is een democratie zonder partijen 
lastig gebleken. Corporatisme en radendemocratie eindigden 
doorgaans in een dictatuur. Individuele vertegenwoordiging en 
vormen van directe democratie bleken zonder partijen slechts 
duurzaam in kleine, overzichtelijke gemeenschappen. Van de 
‘lottocratie’, oftewel volksvertegenwoordiging via loting, kan 
dit nog niet gezegd worden, eenvoudigweg omdat deze vorm 
nog niet op grote schaal is toegepast.

door Paul Lucardie

De auteur is onderzoeker bij het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke 
Partijen van de Rijksuniversiteit Groningen en bij het Montesquieu Instituut.

Moderne democratie is ondenkbaar zonder politieke partijen, zo 
beweren politicologen en historici al vele jaren.1 Aan de andere kant wordt 
ook beweerd dat de partijendemocratie in een ernstige crisis verkeert 
(Mair) of zelfs helemaal geen democratie meer is maar een ‘electieve aristo
cratie’ (Ankersmit).2 Wat we hiervan ook vinden, het lijkt nuttig en zelfs 
urgent om na te gaan of democratie zonder partijen echt ondenkbaar is.

Literatuuronderzoek suggereert dat een vijftal alternatieve democratie
modellen in het verleden zijn bedacht en in een of andere vorm toegepast.3 
Ik wil ze in deze bijdrage kort de revue laten passeren.

Alternatieve democratiemodellen

In de eerste plaats kunnen volksvertegenwoordigers op individuele titel 
gekozen worden zonder bemoeienis van politieke partijen. Tot aan het eind 
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van de negentiende eeuw was dat in Nederland (en veel andere landen) de 
normale gang van zaken. In de Tweede Kamer vormden de gekozen leden 
aanvankelijk losse en vaak wisselende fracties. Pas na 1880 begonnen zich 
buitenparlementaire partijorganisaties te ontwikkelen die met de parle
mentaire fracties verbonden werden. Erg democratisch was dit partijloze 
systeem in de negentiende eeuw echter niet, omdat het kiesrecht beperkt 
bleef tot mannen met een zekere welstand. Tegenwoordig komt indivi
duele vertegenwoordiging zonder partijen nog slechts voor in kleine 
 gemeenschappen: sommige plattelandsgemeenten, en enkele eilandstaten 
in de Stille Oceaan.4 Pogingen om een dergelijke partijloze democratie in 
grotere landen in te voeren zijn tot nog toe niet geslaagd.5

In de tweede plaats kunnen volksvertegenwoordigers niet via partijen 
maar via corporaties of belangenorganisaties, bijvoorbeeld vakbonden, 
boerenbonden en beroepsverenigingen, gekozen worden. In theorie zou 
een dergelijk corporatief systeem democratisch kunnen zijn, mits de orga
nisaties open en democratisch functioneren en hun leden vrij kunnen kie
zen tussen verschillende kandidaten. De Italiaanse politiek econoom 
 Giuseppe Toniolo pleitte aan het begin van de twintigste eeuw voor een 
dergelijk systeem: een parlement bestaande uit drie corporaties, waarvan 
de leden gekozen zouden worden door respectievelijk vakbonden, organi
saties van landeigenaren en werkgevers.6 In Nederland stelde de katho
lieke voorman Carl Romme in de jaren dertig voor om een deel van de 
Tweede Kamer via bedrijfsorganisaties te laten kiezen.7 Toniolo en Romme 
konden hun denkbeelden niet verwezenlijken. Vormen van corporatisme 
kwamen wel tot stand in de jaren dertig in Oostenrijk en Portugal, maar 
dan binnen een autoritair systeem waar de feitelijke macht berustte bij de 
regering en de corporatieve organen slechts raadgevende bevoegdheden 
bezaten.8 Politieke partijen speelden daar geen rol. Bovendien bleven grote 
groepen feitelijk buiten de corporatieve organisaties: huisvrouwen, werk
lozen en gepensioneerden beschikten niet over eigen belangenorganisa
ties. Of een corporatief systeem zonder partijen ook democratisch zou 
kunnen functioneren moet dus nog bewezen worden.

Een derde optie vormt het model van de radendemocratie. Evenals cor
poratisten willen radendemocraten volksvertegenwoordigers niet via poli
tieke partijen maar via economische organisaties laten kiezen – in dit geval 
geen belangenorganisaties maar bedrijven, scholen en andere instellin
gen. Werknemers van een bedrijf zouden bedrijfsraden kiezen, die 
niet alleen de bedrijven beheren maar ook op hun beurt afgevaardigden 
naar lokale bestuursraden zouden aanwijzen, waaruit dan weer een volks
vertegenwoordiging op nationaal niveau gekozen zou worden. Om te waar
borgen dat ook op hogere niveaus de wil van de werknemers bepalend zou 
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blijven, krijgen afgevaardigden een bindend mandaat mee en kunnen ze 
door hun kiezers op elk moment teruggeroepen worden. Radendemocratie 
werkt niet goed in een kapitalistische maatschappij, maar veronderstelt 
dat de bedrijven in handen zijn van hun werknemers. Burgers die niet in 
een bedrijf werken zouden via buurtraden aan het politieke proces kunnen 
deelnemen. Deze radendemocratie werd gepropageerd en hier en daar in 
praktijk gebracht door revolutionaire bewegingen in Rusland, Duitsland 
en Hongarije aan het eind van de Eerste Wereldoorlog.9 Lang heeft deze 

revolutionaire radendemocratie 
zich echter niet kunnen hand
haven. In Rusland wisten de bolsje
wieken via de raden (sovjets ge
noemd) een dictatuur te vestigen 
die alleen in naam nog iets met 
raden te maken had, terwijl de 
 radenbeweging in Duitsland en 
Hongarije door het leger bloedig 
neergeslagen werd. Ondanks deze 

treurige afloop bleef het ideaal van een radendemocratie tot het eind van 
de twintigste eeuw tal van radicale bewegingen inspireren.10

In de vierde plaats zou directe democratie via volksvergaderingen of 
referenda en volksinitiatieven een gekozen volksvertegenwoordiging in 
theorie overbodig kunnen maken. In de oudste democratieën ter wereld 
– stadstaten in het oude Griekenland, maar waarschijnlijk ook in Foenicië 
en andere streken in Azië – werden de meeste beslissingen genomen door 
een volksvergadering. Vrouwen, vreemdelingen en slaven mochten daar 
toen niet aan deelnemen. Een soortgelijk systeem bestaat nog in twee 
 Zwitserse kantons – waar vrouwen overigens ook pas recentelijk mogen 
meedoen – en bijvoorbeeld in een aantal gemeenten in de Amerikaanse 
staat Vermont.11 In grotere staatkundige eenheden kan dit natuurlijk niet. 
Technisch is het mogelijk een digitale volksvergadering te houden waar 
burgers thuis achter hun computer aan deelnemen. Een vergadering waar 
honderdduizend of meer burgers actief meedoen lijkt echter praktisch 
onmogelijk: zelfs als slechts één procent van de deelnemers twee minuten 
de aandacht van de anderen zou vragen, zou de vergadering al meer dan 
33 uur duren. Dit probleem is wel op te lossen indien de burgers slechts 
zouden meepraten en stemmen over onderwerpen die hun bijzonder aan
gaan, en over andere kwesties hun stem delegeren aan vrienden of kennis
sen die zij vertrouwen. Informatici hebben hiervoor software ontwikkeld 
die liquid feedback of liquid democracy wordt genoemd: ‘vloeibare demo
cratie’, omdat deelnemers hun stem op elk moment ofwel zelf kunnen 

Het ideaal van een raden
democratie zou tot het eind 
van de twintigste eeuw tal 
van radicale bewegingen 
inspireren
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uitbrengen ofwel aan anderen kunnen delegeren.12 De Piratenpartei Deut
schland heeft het systeem in 2010 binnen de eigen organisatie ingevoerd. 
Daarbij bleek dat de leden na enige tijd de meeste beslissingen delegeerden 
aan een informele elite van ‘supervoters’, zoals dat in het jargon heet.13 
Deze supervoters vervullen binnen de partij ongeveer dezelfde functie als 
gekozen volksvertegenwoordigers in een parlement. Indien dit model op 
het niveau van een staat zou worden ingevoerd, zou het dus waarschijnlijk 
selectie van volksvertegenwoordigers door politieke partijen niet overbodig 
maken, al zouden ze minder formele macht genieten dan in een parlemen
tair stelsel. Dat geldt ook voor politieke systemen waar een gekozen parle
ment via referenda en volksinitiatieven geregeld gecorrigeerd wordt door 
de kiezers, zoals in Californië en Zwitserland het geval is. Politieke partijen 
wijzen daar wel kandidaten aan voor de uitvoerende en wetgevende macht, 
maar laten beleidsvorming voor een groot deel over aan het volk.14

In de vijfde plaats kan een volksvertegenwoordiging door middel van 
loting uit de bevolking geselecteerd worden. Een willekeurige steekproef 
van honderdvijftig burgers – automonteurs, caissières, schoonmakers en 
gepensioneerden – vormt de Tweede Kamer. Op het eerste gezicht lijkt het 
een krankzinnig idee. Toch worden al eeuwen op deze manier in Engeland 
en de Verenigde Staten jury’s samengesteld die mogen beslissen over leven 
of dood bij zware misdrijven. Nederland kent deze traditie niet, maar heeft 
de laatste jaren wel enige ervaring opgedaan met via loting bijeengebrachte 
burgerjury’s of burgerfora om advies uit te brengen over bepaalde proble
men. In 2006 heeft een burgerforum zich gedurende tien weekenden ver
diept in de voor en nadelen van verschillende kiesstelsels en vervolgens 
daarover een doorwrocht rapport aan de minister van Binnenlandse Zaken 
overhandigd.15 De Belgische filosoof en schrijver David Van Reybrouck stelt 
voor om dergelijke burgerfora te betrekken in alle stadia van wetgeving, 
zowel in de voorbereiding als in de besluitvorming.16 Hij laat zich inspire
ren door de Amerikaanse beleidsanalist (en voormalig volksvertegenwoor
diger) Terrill Bouricius, die eigenlijk overal verkiezing door loting zou wil
len vervangen.17 Een soortgelijke ‘lottocratie’ wordt aangeprezen door de 
Amerikaanse politicoloog Alexander Guerrero.18 In dit systeem zouden 
politieke partijen hoogstens nog als denktanks een rol kunnen spelen; zij 
zouden hun belangrijkste functie, selectie van volksvertegenwoordigers, 
niet langer kunnen vervullen.

Denkbaar, maar lastig

Conclusie: democratie zonder partijen is zeker denkbaar, maar is in de 
praktijk toch lastig. Corporatisme en radendemocratie bleken in het ver

CDV_2017_1_binnenwerk.indb   109 06-04-17   07:34



Christen Democratische Verkenningen | Lente 2017

alternatieve strategieën voor nieuwe verbindingen

110

leden weinig stabiel en eindigden doorgaans in een dictatuur of in een 
bloedbad. Individuele vertegenwoordiging en directe democratie bleken 
zonder partijen slechts duurzaam in kleine, overzichtelijke gemeenschap
pen. Van de lottocratie, oftewel volksvertegenwoordiging via loting, kan 
dit nog niet gezegd worden, eenvoudigweg omdat deze vorm nog niet op 
grote schaal is toegepast. Wel worden meer en meer experimenten georga
niseerd: binnenkort gaat bijvoorbeeld de gemeente Groningen een wijk
raad via loting samenstellen. Indien succesvol, zou dit model ook elders 
toepassing kunnen vinden. Adviesraden, ondernemingsraden en water
schappen zouden door middel van loting wellicht een breder draagvlak 
kunnen verwerven. Aan verkiezingen voor dergelijke organen neemt nu 

immers vaak slechts een minder
heid van de kiesgerechtigden deel. 
Dat geldt soms ook voor gemeente
raadsverkiezingen. Een combinatie 
van loting en verkiezing zou hier 
een optie kunnen zijn. Voor de 
Tweede Kamer gaat dit vooralsnog 
niet op; het aantal zwevende kie
zers mag dan fors zijn toegenomen, 

een overweldigende meerderheid van het electoraat is nog steeds bereid en 
in staat een keuze te maken uit het rijke aanbod van partijen. Zolang dat 
het geval is, zijn partijen dus niet overbodig – al zijn ze niet helemaal on
misbaar.
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Van de Fransen betwijfelt 61 procent openlijk 

of de democratie in hun land wel werkt. In 

het land dat ooit de politiek meest bewuste 

natie was, hebben tegenwoordig de meeste 

mensen het vertrouwen in de politiek verlo-

ren. Ga maar na. Geen van de drie presiden-

ten die het land de afgelopen twintig jaar 

heeft gekend (Chirac, Sarkozy en Hollande) 

heeft woord kunnen houden inzake de abso-

luut noodzakelijke financiële en sociale her-

vormingen die het land zo nodig heeft. Nu is 

de kans niet langer geheel denkbeeldig dat 

de 39-jarige Emmanuel Macron, die nooit 

eerder een politiek mandaat heeft veroverd, 

president van Frankrijk wordt. Een ongekend 

novum, vooral ook door de manier waarop hij 

denkt de politieke crisis in zijn land de baas 

te kunnen worden. Macron – afkomstig uit 

een welgesteld katholiek milieu, leerling van 

Paul Ricœur, bankier bij Rothschild met een 

daarbij opgebouwd vermogen, voordat hij in 

2014 op voorspraak van president Hollande 

opgenomen werd in het Franse kabinet – 

steunt op een beweging die hij vorig jaar in 

het leven heeft geroepen: En Marche ! (‘Voor-

waarts!’). Het is Macrons manier om ant-

woord te geven op het politieke immobilisme 

waarmee de Franse politiek al decennialang 

mee behept is en die het land op zulke achter-

stand heeft gezet ten opzichte van andere, 

omringende landen. Een beweging, en dus 

geen politieke partij – en als het aan Macron 

zelf had gelegen, ook geen klassiek program-

ma. ‘Maar men vond dat je niet serieus bezig 

was als je van een aantal voorstellen die we 

hebben uitgebracht niet formeel zei dat “dit 

een programma is”. Dus hebben wij van ande-

ren maar geaccepteerd dat het politieke spel 

zo nu eenmaal in elkaar zit’, aldus Macron in 

een van de videoboodschappen die hij gere-

geld verspreidt onder zijn aanhangers. Maar 

liever dan van een program spreekt hij in die-

zelfde boodschap van zijn ‘contract met de 

Fransen’. Sinds hij zijn beweging in april 2016 

lanceerde is er in zo’n drieduizend ‘ateliers’ 

(gespreksgroepen) over allerlei Franse pro-

INTERMEZZO
Emmanuel Macron

De methode-Macron:  
een beweging, geen partij

Emmanuel Macron (1977)

Onafhankelijke presidentskandidaat in Frank-
rijk.
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blemen gediscussieerd, en binnen die ge-

spreksgroepen heeft dat contract concreet 

vorm gekregen.

* * *
Van begin af aan was voor Macron wel heel 

duidelijk waar hij naartoe wilde: een reso-

luut pro-Europees project en doorvoering 

van allerlei hervormingen, zoals liberalise-

ring van de economie, min of meer geënt op 

de Duitse en Britse manier, iets waar Frank-

rijk al jaren op zit te wachten. Wat hij met 

zijn presidentschap wil nastreven, is niets 

minder dan een revolutie (Révolution is ook 

de titel van het boek dat hij in november 2016 

bij de start van zijn campagne voor het presi-

dentschap publiceerde). Hij beoogt niet min-

der dan te beginnen met een schone lei, een 

tabula rasa, waarna dan een ‘complete trans-

formatie van ons land moet volgen waarin 

iedereen een rol heeft te vervullen’. Zijn 

voornaamste doelstellingen werden in maart 

jongstleden op een persconferentie bekend-

gemaakt. Die doelstellingen betreffen zes 

chantiers, te vertalen als ‘werkplaatsen’ of 

‘zaken waar nog aan gesleuteld kan worden’: 

onderwijs en cultuur; de arbeid; modernise-

ring van de economie; versterking van de vei-

ligheid; democratische vernieuwing; en het 

internationale terrein, dat onder meer een 

intensivering behelst van de huidige Europe-

se samenwerking.

Over de wijze waarop het plan tot stand 

kwam zegt Macron: ‘Vanaf mei vorig jaar 

hebben we meer dan tweehonderdduizend 

Fransen verzameld. We hebben ze niet ge-

vraagd simpelweg bij handopsteken ak-

koord te gaan met voorstellen die in Parijs 

zijn bedacht. Daar wordt iedereen zo moe 

van; de mensen van En Marche ! hebben daar 

geen zin in. Er zijn zo’n honderdduizend 

mensen ondervraagd. Daarna kwam er het 

werk in comités, waardoor wat er leefde aan 

de basis verwerkt kon worden. Daar kwamen 

ook veel deskundigen aan te pas. Daarna zijn 

we naar de mensen teruggegaan. De ideeën 

zijn daar getoetst en kunnen aangepast wor-

den. Wat we hebben gepubliceerd is niet het 

laatste woord.’

In de vele bijeenkomsten die En Marche ! 

organiseert laat Macron duidelijk horen dat 

hij niet alle problemen kan oplossen. Wat 

vooral belangrijk is, is dat goed uit te leggen 

aan de mensen. Macron: ‘Ik hoor iedere keer 

weer vragen uit de media of ik nu een rechts 

of een links programma heb. Daar zitten de 

mensen niet op te wachten. Zij willen dat 

hun problemen worden opgelost en daar wil-

len we aan werken.’

Uiteraard wordt aan Macron voortdurend 

gevraagd hoe hij, bij gebrek aan een partij in 

het nu zetelende parlement, zijn program-

ma kan verwezenlijken. Hij kan slechts reke-

nen op de zetels van de MoDem, de centrum-

partij van François Bayrou, die zelf tweemaal 

als typische centrumkandidaat deelnam aan 

de Franse presidentsverkiezingen en nu zijn 

steun heeft toegezegd aan het progressieve 

project van Macron. Over steun in het nieuw 

te kiezen Franse parlement voor zijn doel-

stellingen maakt Macron zich geen zorgen. 

‘Ik probeer mensen uit alle partijen te verza-

melen, of ze nu rechts of links zijn. En ik zie 

de laatste tijd dat steeds meer mensen zich 

bij mijn beweging willen aansluiten. Het 

echte verschil is er tussen conservatieven en 

progressieven. Wat ik wil is dat de Fransen 

de “esprit de conquête”, de wil om te winnen, 

weer terugvinden.’

door Paul van Velthoven

113113
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Alternatieven voor het 
ledenmodel

Het ledenmodel van partijen staat onder druk vanwege het 
praktische probleem van dalende ledentallen en vanwege 
principiële bezwaren tegen leden als ‘ondemocratische 
tussenlaag’. In de Nederlandse en West-Europese praktijk 
wordt de oplossing in twee richtingen gezocht: de basis 
verbreden en partijen inclusiever maken of de laag van 
partijleden schrappen. Welk organisatiemodel de voorkeur 
geniet, hangt af van de vraag hoe partijen zichzelf in 
veranderde tijden kunnen en willen organiseren om te blijven 
functioneren als steunpilaren van de democratie.

door Josje den Ridder

De auteur is wetenschappelijk medewerker van het Sociaal en Cultureel Plan
bureau.

De meeste West-Europese partijen zijn ledenpartijen.1 Dat wil zeg
gen dat ze ernaar streven om burgers formeel lid te maken van hun partij 
en hun leden formele rechten geven om zeggenschap uit te oefenen binnen 
de partij.2 Er is echter veel discussie over de vraag of het ledenmodel nog 
toekomst heeft. Zo uitte de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) het laat
ste decennium herhaaldelijk zijn zorgen over het functioneren van par
tijen.3 Partijleden zijn daarbij één van de discussiepunten. Sommigen heb
ben principiële bezwaren tegen politieke partijen en partijleden; ze vinden 
dat democratie zo direct mogelijk moet zijn, en intermediaire instituties 
en partijleden worden gezien als stoorzenders tussen de bevolking en de 
politiek.4 Anderen denken dat het ledenmodel niet meer noodzakelijk is: 
leden zijn steeds minder nodig voor de communicatie met en mobilisatie 
van kiezers, of voor de financiering van partijen.5 En dan zijn er nog de 
dalende ledentallen: hoewel het ledental van Nederlandse partijen in 2016 
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licht steeg, zijn er steeds minder mensen die zich aansluiten bij een poli
tieke partij.6 Kortom, ledenpartijen mogen dan wel de regel zijn, de vraag 
is of het ledenmodel nog van deze tijd is.

In de Nederlandse en WestEuropese praktijk wordt de oplossing voor 
principiële of praktische zorgen over de ledenpartij grofweg in twee rich
tingen gezocht. Bij de eerste blijft het ledenmodel intact, maar wordt ge
poogd de basis te verbreden en partijen inclusiever te maken, zodat meer 
mensen kunnen meedoen en meebeslissen. De tweede oplossingsrichting 
is om de laag van partijleden te schrappen, waardoor een (bijna) leden
loze partij ontstaat die gevormd wordt door de partijleider of door volks
vertegenwoordigers. Helemaal ledenloos zal zo’n partij dan niet zijn, maar 
het verschil met de ledenpartij is dat ‘ledenloze’ partijen er niet langer 
naar streven om burgers formeel lid te maken.7

Er zijn dus alternatieven voor de traditionele ledenpartij zoals we die in 
Nederland decennialang kenden. Hoeveel toekomstmuziek zit er in die 
alternatieven? Om de voor en nadelen van de organisatievormen in beeld 
te krijgen, begin ik bij het ledenmodel.

De voor- en nadelen van de ledenpartij

Ledenpartijen komen in vele vormen en gedaanten: ze kunnen veel leden 
hebben of weinig; hiërarchisch of losjes georganiseerd zijn; leden kunnen 
er direct zeggenschap hebben over de partij, of alleen indirect, via af
gevaardigden van afdelingen. In Nederlandse ledenpartijen zien we de 
afgelopen jaren een ontwikkeling waarin leden steeds meer directe zeg
genschap krijgen binnen de partij. Leden mogen meestemmen over de 
lijsttrekker of partijvoorzitter, en steeds meer partijen hanteren op con
gressen een systeem van ‘one man, one vote’.8

In theorie kan een ledenpartij zich uitsluitend op haar leden richten, 
maar dat gebeurt in de praktijk meestal niet. Nietleden worden uitgeno
digd om bijeenkomsten te bezoeken en om (online) mee te praten over 
beleid of verkiezingsprogramma’s. Ze hebben echter geen stemrecht in de 
interne besluitvorming. Nadat alle input (ook van kiezers) is verzameld, is 
het formeel aan (een selectie van) partijleden om te beslissen over de kandi
daten, de koers en de statuten.

Partijleden helpen hun partij bij het vervullen van haar democratische 
functies. Weliswaar zijn ze nu minder noodzakelijk dan ze aan het begin 
van de twintigste eeuw waren, maar leden blijven van groot belang voor de 
financiering van politieke partijen, houden de partijorganisatie draaiende, 
zijn het reservoir waaruit kandidaten worden gerekruteerd en dragen 
ideeën aan. Leden kunnen ook op langere termijn een positieve bijdrage 
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leveren. Ze dragen bij aan de inhoudelijke stabiliteit in het gedachtegoed. 
In tijden van grote electorale beweeglijkheid is een ledenorganisatie daar
naast een stabiele factor die zorgt dat een partij uit een electoraal dal kan 
klimmen en blijft voortbestaan. Denk aan het cda: in 2012 verloor de partij 
sterk bij de Tweede Kamerverkiezingen, maar dankzij de grote ledenorga
nisatie en de aanwezigheid op lokaal en provinciaal niveau kon de partij 
haar organisatie toch op orde houden en was ze bij de Tweede Kamer
verkiezingen van 2017 nog steeds een factor van betekenis. Een ledenorga
nisatie zorgt voor de continuïteit van een partij, en door haar voortbestaan 
voor stabiliteit in het partijsysteem.9 Maar het ledenmodel kent ook nade
len en problemen. Het ledenmodel staat onder druk omdat er enerzijds 
principiële bezwaren zijn tegen leden als ‘ondemocratische tussenlaag’ en 
er anderzijds het praktische probleem is van de dalende ledentallen.

De multi-speed membership party

Een eerste oplossing voor de problemen van de traditionele ledenpartij 
blijft dicht bij het ledenmodel, maar stelt haar besluitvorming deels open 
voor nietleden. Zo ontstaat een hybride vorm die Scarrow de multi-speed 
membership party noemt.10 In deze partijvorm blijft het formele partij
lidmaatschap bestaan, maar zijn er daarnaast nog andere vormen van par
tijpolitieke betrokkenheid met een officiële status. Zo zijn er mensen die 
tegen gereduceerd tarief lid zijn en minder of tijdelijke rechten hebben; er 
zijn ‘primarykiezers’, die geen lid zijn van de partij, maar bij open voor
verkiezingen of inhoudelijke referenda een klein bedrag betalen om mee 
te mogen stemmen; en er zijn natuurlijk mensen die de partij volgen via 
(sociale) media en die mogen meepraten over koers en kandidaten, maar 

niet mogen stemmen. Omdat de 
‘volle’ leden de statuten en regle
menten van de partij opstellen, 
bepalen zij formeel wanneer en 
waarover nietleden mogen mee
praten en stemmen. Nietleden 
doen dus mee, maar op uitnodiging 
van leden. Nederlandse ledenpar
tijen experimenteren de laatste 

jaren heel voorzichtig met deze nieuwe vormen van partijpolitieke betrok
kenheid, maar het is veel te voorbarig om te zeggen dat dit hybride partij
model in Nederland al breed wordt omarmd.11

De multispeed membership party zou een oplossing zijn voor de da
ling van het aantal leden: de basis wordt immers weer groter. Het zou ook 

Nederlandse ledenpartijen 
experimenteren de laatste 
jaren heel voorzichtig 
met nieuwe vormen van 
partijpolitieke betrokkenheid
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een oplossing zijn voor vermeende selectiviteit en exclusiviteit: niet alleen 
de leden kunnen meedoen, maar iedereen die dat wil,12 en er zullen dus 
(hopelijk) meer mensen zijn om kandidaten uit te selecteren en meer men
sen die af en toe iets willen bijdragen. Daarmee zou de multispeed mem
bership party beter passen bij de praktijk van moderne, beweeglijke kie
zers die op adhocbasis best iets willen doen, maar zich niet voor langere 
tijd aan één partij willen committeren.

Maar er zijn ook nadelen. De verbreding van de interne zeggenschap 
kan effect hebben op de interne organisatie van partijen en de uitkomsten 
van besluitvormingsprocessen.13 In de multispeed membership party zal 
het aantal formele partijleden verder dalen, omdat voorheen passieve 
 leden overstapten naar ‘lichtere’ participatievormen, waarbij ze alleen 
doneren en af en toe meestemmen. Dat heeft gevolgen voor de inkomsten 
van partijen. De achterban van een multispeed membership party of een 
partij met een heel losse ledendefinitie zal minder stabiel zijn dan die van 
de traditionele ledenpartij. Hoeveel mensen meedoen hangt af van de po
pulariteit van het onderwerp waarover wordt gestemd en van de grootte 
van de achterban op dat moment. Die grootte verandert omdat het electo
raat volatiel is. Dat kan leiden tot inhoudelijke koerswijzigingen: een partij 
weet niet meer namens wie zij spreekt en de achterban verschilt ook 
steeds.14 Ook wordt het gemakkelijker om een verkiezing te ‘kapen’: een 
grote groep kiezers kan tegen betaling van een klein bedrag meedoen aan 
een open stemming om zo een bepaalde kandidaat te steunen, of een be
paald inhoudelijk punt door te drukken.15 Politieke tegenstanders, of kan
didaten met veel middelen kunnen dit – los van de partij – organiseren. 
Daarna vloeien deze primarykiezers af en hebben ze geen band meer met 
de partij, terwijl de partij wel verder moet met de kandidaat.

De ledenloze partij

Een tweede oplossingsrichting om voorbij de problemen van of bezwaren 
tegen de ledenpartij te komen, is door de laag partijleden uit de partij te 
halen. Zo ontstaat een (bijna) ledenloze partij: een partij die er niet langer 
naar streeft om burgers formeel lid te maken. Er zijn twee varianten van de 
ledenloze partij denkbaar. De eerste is een partij die zich concentreert op 
(of helemaal beperkt tot) de partijleider, zoals het geval is bij de pvv in 
 Nederland of bij het Zwitserse Lega dei Ticinesi.16 De partijleider beslist 
over de statuten en reglementen van de partij, over de kandidatenlijst en 
over de standpunten. De namens de partij verkozen politici hebben daar
over feitelijk niets te zeggen.17 In de tweede variant van de ledenloze partij 
vormen de (namens de partij verkozen) kandidaten de partij. Dit zou een 
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‘parlementaire partij’ kunnen heten, met die toevoeging dat het in theorie 
ook mogelijk is dat regionale of lokale volksvertegenwoordigers lid zijn.18 
De vertegenwoordigers beslissen gezamenlijk over statuten, kandidaten
lijsten en inhoud en hebben formeel inspraak in de partij namens wie ze in 
een vertegenwoordigend orgaan zitten.

Zowel de ledenloze partij als de parlementaire partij is voorstelbaar in 
een gesloten én een open variant. In de gesloten variant beslissen de partij
leider of de kandidaten zo veel mogelijk zelf – zonder input van kiezers. 
Dat is het model zoals we het van de pvv kennen, waarin partijleider 
 Wilders uiteindelijk het laatste woord heeft over de kandidaten, koers 
en opstelling van zijn partij. Er is echter ook een open variant denkbaar, 
waarbij kiezers wel mogen meepraten of zelfs meebeslissen – al zal dat 
uiteindelijk op uitnodiging van de partijleider of kandidaten zijn.

In de gesloten variant van de ledenloze partij is er geen discussie meer 
over een ‘ondemocratische tussenlaag’ en geen gedoe over interne ver
deeldheid of over dalende ledentallen. Wat telt is de steun van kiezers bij 
verkiezingen. Daar staat tegenover dat kiezers bij deze gesloten modellen 
geen mogelijkheid hebben om tussen verkiezingen door – op eigen initia
tief – te participeren in de partijdemocratie.19 Het partijlidmaatschap als 
mogelijkheid om een partij van binnenuit bij te sturen, bestaat niet meer.

Voor de open variant van de ledenloze partij gelden de reeds besproken 
nadelen van de multispeed membership party nog iets sterker: er is geen 
vaste en stabiele achterban meer, de partij bindt een wisselend en losser 
netwerk van mensen aan zich. Nog sterker dan bij de multispeed mem
bership party fluctueren de omvang en de achtergrond van de achterban 
van deze netwerkpartij. Het is bovendien lastiger om na te gaan wie die 
achterban precies is.

Voor beide varianten van de ledenloze partij geldt dat er geen buiten
parlementaire ledenorganisatie is om een beroep op te doen bij het ver
vullen van de democratische functies.20 De ledenloze pvv laat zien dat dit 
geen belemmering hoeft te zijn om op langere termijn aanwezig te zijn op 
het electorale toneel. Van de andere kant toont het voorbeeld van de pvv 
ook waar een ledenloze partij kwetsbaar is. Zo is er geen pool om kandida
ten uit te rekruteren, is het lastiger om opvolgingskwesties te regelen – ze
ker als de partij alleen maar bestaat uit de partijleider21 –, en is het zonder 
organisatie lastig om op verschillende politieke niveaus aanwezig te zijn. 
De partij loopt het risico te verdwijnen als er geen opvolger is of als ze in 
een electorale dip terechtkomt. Een ledenloze partij ontvangt geen contri
buties, maar zal door de afwezigheid van een buitenparlementaire organi
satie meer geld nodig hebben om campagnes te organiseren, om de rekru
tering van kandidaten te professionaliseren en om – in het geval van de 
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open variant – de interne democratie te organiseren. Een ledenloze partij 
is daarmee sterk afhankelijk van donaties en het werk van professionals.

Keuze voor model hangt af van opvattingen en praktische 

overwegingen

De traditionele ledenpartij, de multispeed membership party en de varia
nten van de ledenloze partij kennen dus allemaal hun voor en nadelen. 
Welke het meest toekomstbestendig zal blijken te zijn, laat zich dan ook 
lastig voorspellen. Welk organisatiemodel partijen zelf zullen prefereren, 
hangt van een drietal zaken af.

In de eerste plaats van de standpunten van de partij. Want zoals Scarrow 
zegt: organisatorische keuzes zijn ideologische producten.22 Is een partij 
voorstander van de representatieve partijendemocratie of ziet zij liever een 
zo direct mogelijke democratie zonder intermediaire organisaties en tus
senlagen? Hoe belangrijk is het dat burgers kunnen participeren in de 
partijendemocratie? Voor wie en waarom is de partij er eigenlijk? Richt zij 
zich op een specifieke achterban of eerder op een zo breed mogelijk pu
bliek?

In de tweede plaats kan de voorkeur voor een model zijn ingegeven uit 
praktische overwegingen: met welk type organisatie kan een partij haar 
doelen het best verwezenlijken? Hoe kan de kandidaatstelling het best ge
regeld zijn? Hoe aggregeert en articuleert ze de wensen en verlangens van 
de achterban? Hoe financiert en organiseert ze verkiezingscampagnes?

In de derde plaats speelt bestaande wet en regelgeving een belangrijke 
rol bij de keuze voor een partijmodel (en voor de overlevingskansen van 
een model). In Duitsland is in de grondwet vastgelegd dat partijen intern 

democratisch moeten zijn. Een le
denloze partij zoals de pvv is daar 
ondenkbaar. In Nederland is de 
wetgeving soepeler. De kieswet 
schrijft voor dat politieke partijen 
die onder hun eigen naam willen 
meedoen aan verkiezingen, vereni

gingen moeten zijn. Om in aanmerking te komen voor overheidssubsidie 
moet een partij daarnaast minimaal duizend leden hebben die jaarlijks 
minimaal twaalf euro contributie betalen en bewust lid zijn geworden.23 
Dat maakt vooralsnog de keuze voor een ledenmodel met betalende leden 
voor veel Nederlandse partijen te prefereren. Zonder overheidssubsidie 
zijn ze immers volledig afhankelijk van donaties of afdrachten van volks
vertegenwoordigers.

Een ledenloze partij zoals 
de pvv is in Duitsland 
ondenkbaar
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De manier waarop partijen zich organiseren is overigens niet alleen van 
belang voor die partijen zelf. Het is ook van invloed op het functioneren 
van de representatieve democratie als geheel.24 Afhankelijk van het geko
zen model zouden partijen meer een adhockarakter kunnen krijgen, min
der vaak een verbinding kunnen maken tussen politieke niveaus, de partij
leider zou een (nog) centralere plaats kunnen innemen en burgers zouden 
formeel geen invloed kunnen uitoefenen op de ‘hoeders’ van de democra
tie.25 Uiteindelijk is een vraag voor ons allemaal hoe wenselijk we dat vin
den en hoe we zouden willen dat de representatieve (partijen)democratie 
wordt vormgegeven.
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Lokale geuzen als opmaat voor 
de landelijke participatie
democratie

Het cda had vanuit zijn gedachtegoed over lokale 
democratie en participatie van burgers het ‘politieke goud’ 
in handen. Maar de partij heeft dat laten liggen en inmiddels 
beantwoorden lokale partijen steeds meer aan het principe 
van subsidiariteit. Hun samenwerking met betrokken 
burgers is het antwoord op het neoliberale beeld van de 
‘individualistische’ burger die aanspreekbaar is op zijn eigen 
belangen. De participatiesamenleving, waarin burgers taken 
van de overheid mogen uitvoeren, wordt ingehaald door de 
participatiedemocratie, waarbij taken en zeggenschap twee 
zijden van dezelfde medaille zijn. De lokale partijen zien dat 
beter dan gevestigde partijen als het cda.

door Bert Euser

De auteur is ondernemer. Hij was 33 jaar actief in de gemeentepolitiek als fractie
voorzitter, wethouder en regiobestuurder. In 2006 was hij lijsttrekker van de lokale 
partij Echt voor Albrandswaard.

In de landelijke politiek heeft de term ‘provinciaal’ bepaald geen 
positieve betekenis, dus hoe erg is het als je zelfs niet provinciaal bent, 
maar lokaal? De eerste associatie met lokale partijen is die met de ‘Lijst 
Jansen’: de politiek gekoppeld aan een persoon met een eigen netwerk in 
een gemeente, en met aan dat netwerk verbonden belangen. Deze per
soonslijsten kwamen vroeger vaak voor in kleinere gemeenten en worden 
dus ook logischerwijze geassocieerd met ‘dorpspolitiek’. Verder dan die 
associatie werd de afgelopen jaren in landelijke kringen niet gedacht, 
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 zodat de onstuimige groei van lokale partijen werd gemist, of in ieder  geval 
niet echt serieus genomen werd. Ter illustratie: bij de gemeenteraads
verkiezingen van 2014 opende het nos Journaal met ‘doorbraak van lokale 
partijen’. Het gezamenlijke aandeel was bijna een derde, maar in 2010 was 
dat al nagenoeg een kwart en waren lokale partijen in ruim tweehonderd 
gemeenten al de grootste partij (zie tabel 1). Ook als we kijken naar de aan
tallen wethouders van lokale partijen zien we dat de doorbraak eigenlijk al 
veel eerder tot stand was gekomen. Intussen zijn lokale partijen goed voor 
een derde van de zetels in de gemeenteraad, en sinds de laatste verkiezin
gen ook voor een derde van de wethouders; daarmee vormen ze dus de 
grootste ‘politieke familie’.

Tabel 1. Kengetallen lokale partijen

jaar % stemmen
lokaal

aantal lokale 
partijen in 

gemeenteraden

waarvan 
 grootste in 

gemeenteraad

aantal 
 wethouders 
lokale partij

2006 22,2 627 285

2010 24,8 817 227 358

2014 31,8 834 191 414

Maar het is ook een behoorlijk diverse familie, alleen al zichtbaar aan de 
lokale naamgeving. Er zijn nog steeds aardig wat partijen die zich net als in 
Rotterdam onder de vlag van ‘Leefbaar’ profileren; er zijn ook nog naam
lijsten of namen als Gemeentebelangen; er zijn lokale varianten van oude
renpartijen (‘opa’s’); en er is een woud van partijen met namen als Beter 
voor Dordt, Kleurrijk Langedijk, Lokaal Veenendaal, Wat Wassenaar Wil, 
het Vechtse Verbond, Bladel Transparant, tot en met Communiceren met 
Burgers (Stein).1 Nu is deze laatste naam om meerdere redenen interes
sant: het gaat om een partij die werd opgericht door mensen die in een wijk 
actief waren en vonden dat de gemeente daar alles deed, behalve commu
niceren met burgers.

Voor mijn tweede boek over lokale partijen2 heb ik de programma’s van 
enkele honderden lokale partijen doorgenomen, en trof het volgende punt 
in allerlei vormen en formuleringen aan: ‘Het besef dat er samen met in
woners bestuurd moet worden.’ Dat is frappant, want het ging echt om 
puur lokale partijen, die zonder enige vorm van onderlinge communicatie 
of afspraken werden opgericht door mensen die ‘aan de basis van de lokale 
samenleving actief waren’.

In de afgelopen twintig jaar, een periode van vijf verkiezingen voor de 
gemeenteraad, zijn meer dan duizend lokale partijen opgericht, gemiddeld 
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dus meer dan twee per gemeente. Oprichtingen vonden plaats over het 
hele land gespreid en het succes was ook algemeen: ongeveer de helft van 
deze partijen haalde zetels in de gemeenteraad, waarbij er vaak sprake was 
van landslides: lokale partijen die met meer dan tien procent van de stem
men het lokale politieke landschap gingen domineren. In de eerste fase 
van deze ontwikkeling werden deze partijen overigens vaak buiten het 
lokale bestuur gehouden, soms zelfs door ‘monstercoalities’ van links tot 
rechts, vanuit het idee dat het hier om een ‘kiezersbevlieging’ zou gaan. 
Deze vorm van cordon sanitaire leidde echter meestal tot nog grotere over
winningen bij volgende verkiezingen. Nadat het aandeel van lokale par
tijen in 2014 tot bijna een derde van de stemmen was toegenomen, werd de 
sprong naar deelname aan het lokale bestuur massaal gemaakt en groeide 
het aantal lokale wethouders tot ruim vierhonderd, ongeveer gelijk met het 
stemmenpercentage.

Hoe ‘levend’ de beweging is kunnen we zien aan het feit dat bij de af
gelopen twee gemeenteraadsverkiezingen samen meer dan vijfhonderd 
nieuwe partijen met succes deelnamen, dat wil zeggen: raadsleden moch

ten leveren. En in dat kader blijft 
het mijn verbazing wekken dat in 
de afgelopen twintig jaar in Den 
Haag grote ophef werd gemaakt 
over zogenaamd individualistische 
en niet meer bij de politiek betrok
ken burgers, terwijl diezelfde bur
gers intussen in alle gemeenten 
politiek zeer actief werden. Het kost 
immers nogal wat werk om echt aan 

de politiek deel te nemen, een programma te schrijven, handtekeningen te 
verzamelen van een achterban, middelen voor campagnes te organiseren 
en die campagne ook daadwerkelijk te voeren. En nogmaals, dat gebeurde 
echt overal dus vanuit de fameuze ‘eigen kracht’ van de inwoners zelf, die 
dus duidelijk overal in het land door dezelfde gevoelens en bezwaren over 
lokale politiek gedreven werden.

Met verwijzing naar mijn eerste boek kan dat verhaal kort worden 
samen gevat.3 De afdelingen van lokale partijen worden (en werden) vaak 
‘bezet’ door kleine groepen carrièregerichte typen, die meer bezig waren 
met hun route in de partij dan met de belangen van de burgers. Bovendien 
verspilden deze lokale elites zeer veel geld met megalomane plannen: 
de bouw van dure gemeentehuizen, de aanleg van overbodige bedrijfs
terreinen, de herinrichting van binnensteden met projectontwikkelaars, 
enzovoort. Burgers werden voor voldongen feiten gesteld, kregen nergens 

Er is grote ophef gemaakt over 
zogenaamd niet-betrokken, 
individualistische burgers, 
terwijl diezelfde burgers 
intussen lokaal politiek zeer 
actief werden
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gehoor (‘inspraak achteraf ’) en deze besloten letterlijk in de (tegen)aanval 
te gaan door zelf een politieke partij op te richten – een partij die als eerste 
punt in de statuten had opgenomen dat er ‘met inwoners gesproken moet 
zijn voordat er besluiten worden genomen’.

Ik hecht aan ‘gesproken met inwoners’, in contrast met het bekende 
‘luisteren naar’. De essentie van het beleid van lokale partijen, waar ze aan 
het lokale bestuur gingen deelnemen, was inderdaad het ‘interactief ont
wikkelen van beleid’. Een van de mooiste voorbeelden betrof een gemeente 
waar alle sportvelden samengebracht zouden worden op een groot com
plex, met als gevolg dat de kinderen dus niet meer naar hun training of 
wedstrijd konden lopen. De gemeente hield echter vol dat het onderhoud 
van alle kleine locaties logistiek en financieel onmogelijk was geworden, 
dat er overlast was voor omwonenden, en dat er meer ruimte moest komen 
voor andere bestemmingen in de kern, zoals winkels. De betreffende lokale 
partij kreeg de wethoudersposten toebedeeld die hierover gingen, en orga
niseerde een aantal ‘overlegtafels’ met alle betrokkenen, van omwonenden 
tot projectontwikkelaars. Binnen twee maanden lag er een plan waarbij 
slechts enkele terreinen werden benut voor nieuwe winkels en alle andere 
locaties in beheer werden overgenomen door een collectief van sport
verenigingen en bewoners, tegen een kwart van de kosten die daarvoor 
waren begroot.

Lokale geuzen

Te mooi om waar te zijn? Dat geldt voor tal van andere verhalen: zo werd een 
peperduur ‘multifunctioneel zorgcentrum’ overbodig nadat inwoners van 
zes kleine gemeenten gezamenlijk een transportdienst tussen de klein
schalige locaties opgericht hadden. Het algemene patroon uit al deze voor
beelden was (en is) logischerwijs dat goed georganiseerde kleinschalige 
samenwerking efficiënter, goedkoper en ook nog een stuk ‘menselijker’ is 
dan steeds verder uitdijende instellingen die op steeds grotere afstand van 
de inwoners opereren. Voor de goede orde en om elk misverstand te voor
komen: het zijn zeker niet alleen lokale partijen die dit voor elkaar (kunnen) 
krijgen. Ook zijn er lokale partijen die heel anders opereren, of die ook zelf 
weer afstand van de burger nemen door te veel aan het pluche te wennen 
(al hebben sommige partijen juist daarom in hun statuten opgenomen dat 
hun leden nooit meer dan twee perioden raadslid of wethouder mogen 
zijn). Waar het om gaat is dat dit proces van burgerinitiatief, burgerbetrok
kenheid en zelfs burger(mee)besturen al decennia in de praktijk aan de 
gang is, terwijl Haagse partijen de burgers juist tot participatie oproepen.

In feite bedoelen landelijke partijen daarmee dat inwoners taken moe
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ten overnemen die de overheid niet meer kan betalen, als gevolg van de 
enorme verspilling door schaalvergroting en bureaucratie in sectoren als 
zorg en onderwijs. Het is belangrijk om de ontwikkeling van lokale par
tijen juist in het brede perspectief van de ontwikkeling van de verzorgings
staat te zien. Taken en verantwoordelijkheden die door eigen organisaties 
van burgers (als kruisverenigingen, woningbouwverenigingen, scholen) 
ooit op lokaal niveau zijn opgericht werden door de staat overgenomen, en 
tegelijk als een ‘(burger)recht’ geformuleerd, zonder de klassieke ‘burger
plicht’ in een ‘subsidiair’ georganiseerde samenleving. Het middenveld 
erodeerde, zoals we intussen (pijnlijk) beseffen, en dat is dus precies wat 
veel oprichters van lokale partijen weer willen terugkrijgen. Daarmee zijn 
ze in mijn ogen dus de tegenhangers van het populisme, dat burgers niet 

op hun betrokkenheid (‘partici
patie’) aanspreekt, maar ‘het volk’ 
op zijn vermeende onvrede. Para
doxaal genoeg is de pvv juist de 
partij die landelijk opereert met het 
model van de klassieke lokale per
soonspartij; het is in feite de ‘Lijst 

Wilders’, met zelfs maar één enkel partijlid.
Mijn stelling is dat het cda precies op het punt van lokale democratie, 

lokale participatie van burgers, het politieke goud in handen had, maar 
uiteindelijk heeft laten liggen. Lokale partijen beantwoorden steeds meer 
aan het principe van subsidiariteit; de lokale samenwerking met betrokken 
burgers is in feite het antwoord op het neoliberale beeld van de ‘individua
listische’ burger, die vooral op de eigen belangen aanspreekbaar is. De 
praktijk in Nederland is (gelukkig) nog steeds die van miljoenen vrijwilli
gers en mantelzorgers, maar deze zijn vervreemd van de gang van zaken in 
de geprofessionaliseerde en overgedimensioneerde zorginstituten met 
hun overbetaalde bestuurders. Die situatie is ook de reden geweest om als 
beschrijvende term voor deze groep die van de ‘geuzendemocratie’ te kie
zen. Kenmerk van de geuzen was immers dat ze er tot ieders verrassing in 
slaagden steden te veroveren, maar dan wel degelijk ten gunste van het 
algemeen belang: bevrijding van de ‘Spaanse bezetters’. Ze werden op alle 
niveaus geminacht en niet serieus genomen (‘geus’ komt van het Franse 
gueux, ‘bedelaar’), maar slaagden er toch in om te dienen als fundament 
voor een omslag, een doorbraak. En die doorbraak is voor mij gelegen in de 
term democratie, omdat veel lokale partijen gemeen hebben dat ze voor
stander zijn van ‘basisdemocratie’: van gesprekken voeren met de inwo
ners zelf, voordat ze zelfs maar aan beleid gaan denken. En daarmee ko
men ze ook tegemoet aan datgene wat de inwoners als bezwaar hebben 

Lokale partijen zijn de 
‘tegenhangers’ van het 
populisme
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tegen de ‘traditionele’ politiek, die topdown werkt, bureaucratisch ope
reert en op zijn best wil luisteren, met als doel om de volgende verkiezin
gen te winnen.

Om misverstanden te voorkomen: ik heb lokale partijen niet voor niets 
aangeduid als een ‘politieke familie’. Families zijn zeer divers qua samen
stelling, en dat geldt ook voor lokale partijen. In Geuzen aan de macht heb 
ik onderscheid gemaakt in vier hoofdgroepen van lokale partijen. Een klein 
deel (4 procent) is gericht op specifieke acties. Een kwart (ofwel 25 procent) 
is gericht op deelbelangen; deze partijen (bijvoorbeeld lokale ouderen
partijen) hebben smalle programma’s. Partijen met een breed programma 
vallen uiteen in twee groepen, de ene gericht op ‘de inwoner als klant’ 
(30 procent) en de andere gericht op ‘de burger als participant’ (41 procent). 
De laatste groep wordt gevormd door de echte participatiepartijen, die ten 
doel hebben de burger weer actief bij het lokale beleid te betrekken. 
Deze groep is naar mijn overtuiging groeiende. De eerdergenoemde basis
beweging wordt voornamelijk gedragen door de beide laatste type par
tijen.

Participatiedemocratie

Burgers werken in de praktijk gemakkelijker en sneller samen dan lokale 
politieke partijen en lokale politici, die immers hun eigen posities (zetels, 
portefeuilles) willen veiligstellen en hun onafhankelijkheid niet willen 
verliezen. De lokale politieke partijen, die een gelijk belang hebben (decen
tralisatie van rijksbeleid, voorkomen van gemeentelijke herindeling, 
regio nale samenwerking), weten nog steeds niet tot een succesvolle bunde
ling (met behoud van het eigen karakter) op provinciaal of landelijk niveau 
te komen. Het succes van samenwerking van burgers daarentegen is zicht
baar in zevenhonderd buurtpreventieteams, driehonderd energiecollec
tieven en honderd zorgcoöperaties. Deze zijn soms ontstaan uit burger
initiatieven, soms ook los van de gemeente. Veel burgers lijken het zat dat 
de gemeente hun mooie ideeën probeert te kapen (‘overheidsparticipatie’, 
‘code oranje’) en starten hun eigen initiatief. Kortom, ‘de burger doet het 
zelf ’, in toenemende mate. Het gaat dan om energie, zorg, buitenruimte, 
gescheiden inzameling van huishoudelijk afval, participatie en dergelijke. 
De coöperatieve vereniging lijkt hiervoor een goede organisatievorm. 
 Gemeenten kunnen op deze ontwikkeling inspelen door mee te werken 
aan de overdracht van taken, bevoegdheden en middelen naar organisaties 
van burgers. Ook zullen gemeenten het principe van wederkerigheid 
(‘voor wat hoort wat’) moeten accepteren; de tijd dat burgers bereid waren 
om zonder beloning taken voor de gemeente of de gemeenschap uit te voe
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ren, ligt inmiddels achter ons. Naast de vrijwilligersvergoeding zullen er 
nieuwe beloningsvormen moeten worden ontwikkeld. Gedacht kan wor
den aan winstuitkering uit de coöperatie, trekkingsrechten voor zorg in de 
toekomst, en verlaging van de lokale belasting (individueel of collectief ).

Kortom, de participatiesamenleving, waarin burgers taken van de over
heid mogen uitvoeren, wordt ingehaald door de participatiedemocratie, 
waarbij taken en zeggenschap twee zijden van dezelfde medaille zijn. 
En die medaille wordt op dit moment in de praktijk door lokale partijen 
geslagen, samen met burgers.

Noten

1 Bert Euser, Lokale leiders. De opkomst 
van de geuzendemocratie. Amsterdam: 
Augustus, 2009.

2 Bert Euser, Geuzen aan de macht. 
De doorbraak van lokale partijen. 
 Amsterdam: Stichting Politieke 
 Academie, 2015.

3 Euser 2009.
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De conversation party 
als alternatief voor de 
entrepreneurpartij

Kiezers voelen zich steeds minder aangetrokken tot tradi
tionele politieke partijen, met hun eigen partijstructuren 
of partijcommunicatie. Nieuwe partijen maken daar 
handig gebruik van. Zij hangen de partijstructuur op aan 
een politieke entrepreneur die zich laat leiden door eigen 
inzichten, opiniepeilingen, enquêtes en bevragingen. Catch
all  partijen staan voor een grote uitdaging. De democratie van 
de toekomst verloopt volledig bottomup, radicaal omgekeerd 
aan het oude politieke recept. Als gevestigde partijen relevant 
willen blijven, moeten ze zich openstellen voor participatie, 
luisteren naar de burger en zich onder de mensen begeven, 
in plaats van erboven te willen staan.

door Wouter Beke

De auteur is voorzitter van CD&V in België, Federaal Parlementslid en burge
meester van Leopoldsburg.

De democratie mag dan al eeuwenoud zijn, de moderne democratie 
is eigenlijk van recente datum. Bij het ontstaan van de parlementaire 
demo cratieën aan het einde van de achttiende en het begin van de negen
tiende eeuw, zijn ook de politieke partijen opgericht.

De eerste partijen, de negentiendeeeuwse kaderpartijen, waren niet 
echt moderne politieke partijen maar groeperingen van verkozen parle
mentsleden. Zij waren verkozen via het cijnskiesrecht, en waren de nota
belen van de samenleving. Kaderpartijen waren eerder tijdelijke kies
verenigingen; ze hadden geen eigen programma, partijdiscipline of echte 
leden. De afwezigheid van een programma maakte dat ze zich eerder richt
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ten op het algemeen belang. Maar door het beperkte actief en passief 
 stemrecht is dit natuurlijk nogal eng te interpreteren. Het gaat over het 
algemeen belang van een burgerij. De massa mensen die niet mocht stem
men of niet verkozen kon worden, wordt hier niet toe gerekend.

Aan het einde van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw 
deden de massapartijen hun intrede in de moderne democratie. Zij ont
stonden buiten het parlement. Ze organiseerden zich via vakbonden, 
 mutualiteiten, corporatieve organisaties en andere verenigingen, en pro
beerden zo te wegen op het beleid. In tegenstelling tot de kaderpartijen 
hadden zij wel leden: wie lid was van een deelorganisatie werd ook lid van 
de partij. Ze stelden wél een programma op, en ze bouwden een organisa
tiestructuur uit. Ze dwongen op die manier het algemeen stemrecht af en 
deden zo hun intrede in het parlement. Zij richtten zich op de belangen 
van hun achterban en niet op het algemeen belang. De klassenstrijd stond 
centraal.

Na de Tweede Wereldoorlog deden de zogenoemde catchallpartijen hun 
intrede: partijen kregen een nog stevigere structuur. In plaats van indirect 
lidmaatschap via deelorganisaties, kon men nu rechtstreeks lid worden van 
de partij. Partijen kregen studiediensten en bouwden hun structuren ook 
lokaal uit. De focus was niet meer een deelbelang, maar het algemeen be
lang. In tegenstelling tot bij de kaderpartijen is dit wél ruim te interprete
ren: iedereen kon immers kiezen, en iedereen kon verkozen worden.

De focus op het algemeen belang komt niet vanzelf tot stand. Het vraagt 
om een stevige partijstructuur waarbij de interne besluitvorming sterk 
wordt gestructureerd om verschillende deelbelangen tot een algemeen 
belang te laten uitmonden. Het verschil tussen catchallpartijen en massa
partijen is dat de partij de massa niet meer mobiliseert tegen de staat, maar 
binnen de politieke gemeenschap.

De christendemocratische partijen waren de belangrijkste naoorlogse 
catchallpartijen in WestEuropa. Niet de klassenstrijd maar de klassen
verzoening stond centraal. De sociale encycliek van Leo xiii, Rerum Nova
rum (1891), kreeg een politieke vertaalslag. Na de val van de Berlijnse muur 
reformeerden ook sociaaldemocratische partijen in die richting. Het einde 
van de geschiedenis was bereikt, zo schreef Francis Fukuyama: de geschie
denis had afgerekend met het communisme en het socialisme, en er was 
maar één richting die de democratie nog zou uitgaan. Tony Blair hervorm
de zijn partij tot New Labour. Socialistische partijen werden sociaaldemo
cratische partijen. Gerhard Schröder en Wim Kok leidden regeringen die 
programmatorisch ver stonden van de klassieke linkse proposities. En ook 
liberale partijen spraken de ambitie uit om volkspartijen te worden. De tijd 
van ideologisch geïnspireerde partijen leek achter ons te liggen.
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Kortom: tegenwoordig staat de idee van de catchallpartij onder druk. 
Er wordt gezocht naar institutionele aanpassingen van politieke partijen 
of naar nieuwe vormen van directe democratie. Politieke entrepreneurs 
 komen op. Maar is dit het antwoord? Of vraagt deze tijd om responsieve 
politiek? En wat betekent dat dan?

De opkomst van politieke entrepreneurs en burgerbewegingen

Er werd gesproken over het einde van de ideologie. Maar wat wordt daar 
precies onder verstaan? Betekent dit dat de ideologieën convergeren? 
Dat is wat men leek te zien tijdens de paarse regeringen in Nederland, 
Duitsland en België. Sociaaldemocratische partijen verburgerlijkten en 
burgerlijke partijen democratiseerden.

Of betekende dit dat het tijdperk van de ideologieën voorbij was? 

Op basis van deze overtuiging doen sinds de eeuwwisseling entrepreneur
partijen hun intrede. Een ideologische basis als fundament voor politieke 
actie is niet meer aan de orde bij deze partijen. Zij spelen in op de vaststel
ling dat kiezers zich niet meer op basis van hun achtergrond tot politieke 
partijen laten leiden. Sociologische achtergrondvariabelen spelen hoe 
langer hoe minder een rol. De kiezers voelen zich ook steeds minder aan
getrokken tot politieke partijen, met hun eigen partijstructuren of partij
communicatie. Nieuwe politieke partijen gebruiken de media om zich te 

positioneren. In tegenstelling tot 
de catchallpartijen is de vaste par
tijstructuur niet meer bepalend: 
niet een studiedienst, niet de leden 
en ook niet de partijstructuren 
 bepalen de richting van een partij. 
De partijstructuur wordt opgehan
gen aan een politieke entrepreneur 
die zich laat leiden door eigen in

zichten, opiniepeilingen, enquêtes en bevragingen – en zo probeert een zo 
stevig mogelijke machtsbasis uit te bouwen. Pim Fortuyn, Geert Wilders, 
JeanMarie Dedecker, Silvio Berlusconi, Beppe Grillo zijn er voorbeelden 
van. In Frankrijk is Emmanuel Macron zo iemand. Hij lanceert zich buiten 
de politieke partijen met een eigen beweging voor het Franse president
schap. Maar ook binnen partijen die historisch gezien een lange traditie 
hebben, zie je dat politieke entrepreneurs de macht over nemen. Donald 
Trump is daar het recentste voorbeeld van. Tegen de partijleiding in stelde 
hij zich kandidaat voor het Amerikaanse presidentschap en nam de Grand 
Old Party van binnenuit over.

De kiezers voelen zich ook 
steeds minder aangetrokken 
tot politieke partijen, met 
hun eigen partijstructuren of 
partijcommunicatie
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Vandaag zien we naast entrepreneurpartijen steeds vaker burgerbewe
gingen opduiken. Voor velen onder hen is de Britse Peter Macfadyen een 
belangrijke inspiratiebron. Met zijn boek Flatpack Democracy schreef hij 
een ‘handleiding voor een onafhankelijke politiek’. Zelf bracht hij zijn 
ideeën met succes in de praktijk. In het dorpje Frome is de beweging 
 Independents for Frome alleenheerser. Het zijn burgers zonder partij en 
zonder ideologie die daar de voltallige gemeenteraad bevolken.

Ook in België zien al enkele jaren verschillende burgergestuurde initia
tieven het daglicht. Zo werd in 2012 de G1000 opgericht, een overlegverga
dering met duizend lotelingen. Structurele weerklank heeft deze oefening 
echter niet gekregen.

Ook themagebonden actiegroepen zagen het daglicht. Bijvoorbeeld 
rond het Oosterweeldossier – waarbij men een oplossing probeert te vin
den voor de mobiliteitsknoop rond Antwerpen. Ringland, Ademloos en 
stRatengeneraal hebben zo heel wat tegengewicht geleverd in een van de 
belangrijkste mobiliteitsdossiers van de afgelopen decennia. In dezelfde 
stad zal in 2018 een ‘Burgerlijst’ naar de verkiezingen trekken, met mensen 
die per definitie geen partijkaart hebben, en niet in een ‘ideologisch kor
set’ zitten – om het met de woorden van oprichter Thomas Goorden te zeg
gen. Al klinken ook in partijpolitieke kringen gelijkaardige plannen. Zo 
besliste de Belgische socialist en voormalig minister Johan Vande Lanotte 
om in Oostende met de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 niet met zijn 
partij naar de kiezer te trekken maar met een open burgerbeweging. 
 Symbolisch niet onbelangrijk, want Oostende is ook de thuishaven van de 
 socialistische voorzitter John Crombez. Of het succes zal hebben, moet nog 
blijken. Tot nog toe wordt het vooral gezien als een politieke recuperatie 
van grassrootsinitiatieven.

De politieke partij is dood, leve de politieke partij

Ik geef toe: als christendemocraat vind ook ik de idee van burgerbewegin
gen erg romantisch klinken. De persoon als uniek wezen in een gemeen
schap waarbinnen hij zich ontplooit, is de basis van onze mensvisie. Een 
democratie is voor ons dus veel meer dan een systeem waarin men om de 
zoveel jaar vertegenwoordigers kiest. Burgers en verenigingen moeten 
zich op een actieve manier mengen in politieke beslissingen. Het sociaal 
overleg is de essentie van ons sociaaleconomische model. Maar ook buiten 
het georganiseerde middenveld zijn wij grote voorstanders van burger
participatie. Dit maakt voor ons immers een essentieel deel uit van de be
trokken samenleving.

Toch doet de evolutie naar burgerbewegingen, weg van politieke par
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tijen, ook vele vragen oprijzen. Is een burgerbeweging die centraal 
 gestuurd wordt door een sterk uitgesproken leider, niet eveneens een 
 entrepreneurpartij? Ik denk daarbij aan de groep rond Bernie Sanders, 
de Italiaanse Vijfsterrenbeweging of Podemos in Spanje.

En bieden zij een duurzaam antwoord op concrete problemen, of zijn 
het doekjes voor het bloeden waar de overheid faalt? In Nederland en 
GrootBrittannië bestaan er initiatieven waarbij burgers zelf het beheer 
overnemen van bepaalde afgebakende lokale aangelegenheden. Intussen 
heeft ook de Vlaamse regering interesse getoond. Zij onderzoekt nu of een 
dergelijk idee haalbaar is in de praktijk. Een mooi verhaal, dat evenwel niet 
mag overslaan in een situatie waarbij burgers moeten inspringen waar de 
overheid faalt. Daar moeten we de balans dus goed bewaken.

Een ander nadeel is het gebrek aan democratische legitimiteit. Het risico 
is reëel dat een burgerbeweging een elitaire aangelegenheid wordt, een club 
van mondige burgers die voor zichzelf kunnen opkomen en zich goed weten 
te organiseren. Burgerbewegingen zijn erg ad hoc en strijden niet zelden 
voor één zaak. Soms is het niet duidelijk waar het algemeen belang eindigt, 
en het eigenbelang begint. Vaak ontbreekt ook een duurzaam perspectief. 
De vraag is dan of bewegingen verdwijnen na het bereiken van hun bestaans
reden. Of misschien groeien ze zelf wel uit tot een politieke partij?

Het concept van de burgerbeweging roept met andere woorden vele 
vragen op. Toch zien we aan het enthousiasme waarmee burgers zich ver
enigen, dat er wel degelijk een behoefte aan inspraak en participatie leeft. 
Als politieke partijen anno 2017 – en in de jaren erna – nog relevant willen 
zijn, zullen zij hierop een antwoord moeten bieden.

Sommigen zien de oplossing institutioneel: vervang politieke partijen 
door burgerbewegingen; een oplossing die op korte termijn voor sommi
gen misschien soelaas biedt. Anderen maken dan weer de omgekeerde be
weging, en gaan zich autoritair opstellen. Inspraak van de burger stopt bij 
de opiniepeiling. De partij wordt gestuurd door de markt. Het levert electo
raal misschien wel winst op, maar het zegt veel over de plaats van de burger 
in het democratische proces: de mens als kiezerconsument. In beide geval
len geloof ik niet dat hierin een duurzame oplossing gevonden wordt.

Ik geloof niet dat het probleem bij de politieke partij an sich ligt. Wel dat 
partijen zich moeten aanpassen aan de noden van de burger. De Gentse 
economiefilosoof Rogier De Langhe beschrijft partijen als ‘tankers die niet 
van koers willen veranderen’. Door hun hiërarchische structuur werken zij 
zeer efficiënt en kunnen de leden zich specialiseren en samenwerken naar 
één doel. Maar het is moeilijk haar van binnenuit te veranderen. ‘Als par
tijen de leegloop willen tegenhouden zullen ze burgers opnieuw moeten 
doen geloven in hun aanpassingsvermogen’, meent De Langhe. Dat kan 
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alleen door de dialoog met de burger aan te gaan, door mensen inspraak te 
geven in thema’s die voor hen belangrijk zijn.

Inspraak moet er zijn vanuit een oprechte interesse in de burger. Dat is 
dus veel meer dan een peiling van een studiebureau, of het opstellen van 
een lijst waarop kandidaten staan die tot dusver nog geen partijkaart had
den. Dat is het christendemocratische idee van subsidiariteit: op een niveau 
zo dicht mogelijk bij de burger oplossingen vinden, en mensen maximaal 
betrekken bij de samenleving. De duurzaamste en meest efficiënte manier 
om de kloof tussen burger en politiek te overbruggen.

De conversation party

Daarom lanceerde ik in 2013 binnen mijn partij CD&V de vernieuwings
operatie Innesto. ‘Innesto’ staat voor het enten van nieuwe scheuten op 
rijke stronken, en staat symbool voor de plannen die ik voor mijn partij had 
uitgetekend. Het zou een omvangrijk proces worden, waarbij betrokken
heid van onze leden maar ook van nieuwe gezichten centraal stond. Nieuwe 
sporen en ideeën uitzetten, vertrekkende vanuit onze ideologische, chris
tendemocratische wortels. Mijn partij laten uitgroeien tot een conversation 
party: dat is het einddoel.

En ik denk dat we goed op weg zijn. Met een dertigtal mensen zijn we 
begonnen, in december 2012, op een wit blad, maar vol frisse ideeën. Dertig 
mensen met een totaal verschillend profiel, die elk op hun manier voor 
vernieuwing konden zorgen. Begin 2013 waren we al met driehonderd. 
En we zouden eindigen met vele duizenden. Tussendoor nodigden we ex
perts uit, organiseerden we denkavonden, kwamen afzonderlijke groepen 
samen om beleidsideeën uit te tekenen of bij te schaven. Ook de parlements
leden, ministers en kabinetten schreven mee. Innesto zou een mooie wis
selwerking worden tussen nieuwe gezichten, leden, experts, maar ook 
doorwinterde politici.

Een jaar lang hebben we geschreven, gediscussieerd en getimmerd aan 
een tekst die uiteindelijk de basis van een ideologisch congresweekend zou 
worden, en in 2014 ten slotte het voorwerp van ons verkiezingsprogramma. 

Innesto was voor mij: de democratie 
van de toekomst in actie. Een proces 
dat volledig bottomup verliep, radi
caal omgekeerd aan het oude poli
tieke recept van politieke partijen 
die menukaarten aanbieden aan 
hun leden, en hopen dat die daar
tussen iets van hun gading vinden.

De democratie van de toekomst 
verloopt volledig bottomup, 
radicaal omgekeerd aan het 
oude politieke recept
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Kortom: als u het mij vraagt, hebben politieke partijen zeker nog toe
komst. Maar alleen als zij zich openstellen voor participatie, luisteren naar 
de burger en zich onder de mensen begeven, in plaats van erboven te wil
len staan.

‘I like the noise of democracy’, zei James Buchanan, de vijftiende presi
dent van de Verenigde Staten. Zolang burgers zich met zoveel enthou
siasme inmengen in het publieke debat, staat de democratie niet onder 
druk, maar bloeit zij juist verder open. Politieke partijen moeten zich niet 
bedreigd voelen door deze trend, maar als partners samenwerken, en de 
stem van burger en middenveld verwerken in hun verhaal.

Wat brengt de toekomst?

Operatie Innesto mag dan afgelopen zijn, onze vernieuwingsplan
nen gaan verder. In 2017 trekken we met een nieuw project naar de 
burger. Via concrete voorbeelden uit de praktijk bouwen we een toe
komstplan op dat raakt aan thema’s die anno 2017 de burger beroe
ren. We gaan op zoek naar concrete mensen en projecten, die onze 
lokale politici kunnen inspireren voor hun eigen lokale beleid. Van 
autodeelnetwerken tot zorgboerderijen: we brengen een bloemle
zing van succesvolle, frisse initiatieven die burgers en politici ver
enigen. Een proces dat bottomup vertrekt en werkt met tastbare 
voorbeelden uit de praktijk. Het resultaat wordt een inspiratieboek 
voor onze burgemeesters, schepenen en gemeenteraadsleden.
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Recent verschenen verschillende rapporten 

over de staat van de lokale democratie. De 

werkgroep Democratie en Bestuur van de 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

(vng) stelde een zogeheten Ontwikkelagen-

da Lokale Democratie op om duiding te ge-

ven aan die adviezen en de verbinding met 

inwoners daadwerkelijk te gaan maken. 

Koos Janssen was voorzitter. De vng-werk-

groep riep op tot ruimte voor nieuwe vormen 

van bestuur en politiek om burgers beter te 

kunnen betrekken bij het openbaar bestuur, 

om zo maatschappelijke opgaven lokaal op 

maat te kunnen aanpakken.

Janssen: ‘Uit een analyse van verschillen-

de rapporten bleek dat de mensen zich onvol-

doende gezien weten. Mensen hebben het 

gevoel dat er onvoldoende naar hen wordt ge-

luisterd. We constateerden dat er iets niet in 

orde is met de aansluiting en het samenspel 

tussen inwoners en bestuur. De Ontwikkel-

agenda is daarom vooral een oproep aan ons-

zelf als bestuurders, griffiers en volks-

vertegenwoordigers. We moeten met dat on-

gemak aan de slag! Niet door nieuwe analyse 

of beschouwing vanaf de zijlijn. Wij doen een 

oproep aan de mens in het openbaar bestuur: 

“Kom in actie en ga in gesprek met de samen-

leving. Ga, gericht op het goede leven, het 

samen spel met de inwoners aan.”’

‘Die inzet voor het goede leven is bij het 

cda geïnspireerd vanuit de christendemo-

cratische waarden. Dat is zeer waardevol en 

sluit goed aan bij dat wat mensen nu echt be-

zighoudt. Maar die waarden en het gesprek 

daarover moeten we niet binnen het cda 

houden. Die moeten we juist bespreekbaar 

maken in gesprek met de samenleving. Meer 

nog: we moeten laten zien wat het betekent 

voor ons als mens en dat tonen in ons hande-

len, in ons eigen gedrag. Dat is het appel dat 

de samenleving én de Ontwikkelagenda op 

ons als christendemocratische politici doen.’

INTERMEZZO
Koos Janssen

‘In ontmoeting en gesprek ligt  
de sleutel’

Koos Janssen (1955)

Burgemeester van Zeist en voorzitter van de 
vng-werkgroep Democratie en Bestuur.
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INTERMEZZO
* * *

‘De politieke partijen spelen een cruciale rol 

in het contact tussen de samenleving en het 

openbaar bestuur. Zij zijn verantwoordelijk 

voor het rekruteren van volksvertegenwoor-

digers en bestuurders die invulling kunnen 

geven aan de verandering en de vragen van-

uit de samenleving. Daarna moet in de ver-

dere toerusting van cda’ers nadrukkelijk 

aandacht zijn voor de waarden van waaruit 

het cda handelt. Dan is wel de uitdaging: 

hoe maken we dat eigentijds? Hoe zet je die 

waarden om in je handelen in de politiek, 

maar vooral in gesprek met de samenleving? 

Laat het cda nu die uitdaging passeren, dan 

zal de partij aan belang verliezen. De ontwik-

keling van de samenleving gaat in rap tempo 

voort.’

‘Natuurlijk zijn er cda’ers die de urgentie 

van nieuwe verbindingen met de samen-

leving niet zien. Die willen alles houden zo-

als het is. Dan vraag ik: kun je dat verant-

woorden aan je omgeving? Anderen binnen 

de partij vinden juist een “revolutie” nood-

zakelijk. Beide stromingen zijn nodig om het 

goede gesprek te voeren. Daarbij mag het 

best “schuren”. Goed samenleven is tenslotte 

geen cafetarisch winkelen. Het cda mag wel 

wat eigentijdser, wat moderner. We moeten 

het hebben over wat er echt leeft in de sa-

menleving. Bijvoorbeeld de zorgen over kli-

maatverandering en verdraagzaamheid. Uit 

hoe we daarmee omgaan, moet ons gedach-

tegoed blijken, dat wat ons drijft.’

‘Uiteindelijk is er dan wel ruimte voor ver-

schil nodig, ook binnen het cda. Want het 

moet geen trucje worden, geen taalkundige 

vaardigheid die we je even aanleren. Het 

moet onderdeel worden van je handelen als 

cda’er, in jouw gesprek met de samenleving. 

Het goede gesprek en de ontmoeting zijn 

uiteindelijk echt de sleutel van de samen-

leving van nu en van de toekomst.’

* * *
‘Het zijn de mensen in het cda die deze ge-

dachte moeten uitdragen. De partij kan hen 

hierop aanspreken en hierbij ondersteunen. 

Het moet geen veilige discussie “op afstand” 

zijn, het gaat om onszelf! Hoe pas ikzelf de 

Ontwikkelagenda toe in mijn eigen kring? 

Het is echt een persoonlijke op gave. cda’ers 

moeten zichzelf afvragen wat ze voor een an-

der kunnen betekenen. Dan gaat het van een 

abstracte discussie naar concrete actie.’

‘Het cda zal zich dan transformeren van 

een partij naar een beweging. Naar een bewe-

ging waarin veel meer mensen zich thuis voe-

len. Mensen denken, leven en organiseren 

zich tegenwoordig heel anders. Ze voelen 

zich betrokken bij actuele inhoudelijke on-

derwerpen. cda’ers hebben nogal eens de nei-

ging te vervallen in integraliteit; ze willen al-

les zorgvuldig afwegen, denkend vanuit het 

algemeen belang en de samenhang tussen de 

verschillende beleidsterreinen. Maar we moe-

ten terug naar de concrete leefomgeving van 

mensen en aansluiten bij hun noden en wen-

sen. Dat betekent dat we soms een beetje de-

gelijkheid moeten laten varen en de spontani-

teit meer de ruimte moeten geven. Zoiets 

heeft tijd nodig; we moeten er veel over pra-

ten. Want rebellie zit ons niet in de genen. 

Moed en vrijmoedigheid zijn nu nodig. Er 

zijn zoveel mensen met dit vraagstuk bezig, 

dwars door de samenleving heen. Het cda 

kan er vanuit zijn waarden en uitgangspun-

ten goed bij aansluiten. Dat zal uit ons eigen 

handelen blijken. In ontmoeting met anderen 

en de dialoog opent zich het perspectief op 

nieuwe verbindingen met mensen.’

door Adger van Helden
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Het cda nieuwe stijl:  
verbinding met de samenleving, 
voertuig van idealen

Wat voor partij willen we zijn? Een partij van de samenleving 
natuurlijk, een partij ook van idealen. Tot zover niets nieuws 
– zo is het cda geboren. Maar juist om in de toekomst ook zo te 
blijven, moet er wat veranderen. Want elke tijd vraagt om een 
nieuwe vormgeving. Juist nu het cda weer wat meer vlees op 
de botten heeft, is het tijd voor verandering. Het cda moet op 
zoek naar nieuwe manieren om mensen aan zich te binden en 
daarmee zijn legitimiteit en draagvlak te organiseren.

door Ruth Peetoom

De auteur is partijvoorzitter van het cda.

‘Als het cda niet bestond, zou het vandaag moeten worden uitgevon-
den.’ Die stelling dook voor het eerst op bij de werkgroep Confrontatie met 
de toekomst, de vernieuwingsbeweging van het cda in 1997, en vond grote 
weerklank. En ook bij de inhoudelijke heroriëntatie na de klap van de ver-
kiezingen van 2010 werd het cda weer bepaald bij zijn herkomst: een waar-
degedreven partij die oplossingen voor de grote vragen van vandaag niet 
wil realiseren in een door de overheid opgelegd stramien of wil overlaten 
aan de markt, maar die de kracht van de samenleving wil mobiliseren. 
Daarvoor waren al oude papieren. Ooit was cda-voorloper de arp, de eerste 
politieke partij van Nederland, al opgericht als spreekbuis van burgers met 
concrete noden en zorgen op lokaal niveau. En toen bij de fusie met de kvp 
en de chu gezocht moest worden naar een nieuwe naam werd dat niet voor 
niets cda: Christen-Democratisch Appèl. Geen ‘partij’ heette het, geen 
‘unie’ ook, maar een ‘appèl’, waarmee werd aangegeven dat het cda niet 
naar binnen gericht was, maar zijn oriëntatie op de ander had, naar buiten. 
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Daarmee valt het bestaansrecht van het cda samen met de verbinding dat 
het wil aangaan met de samenleving, op basis van beproefde beginselen, in 
dienst van het algemeen belang.

De langste cv’s

Traditioneel deed het cda dat door nauwe samenwerking met maatschap-
pelijke organisaties en via de leden. cda’ers zijn de volksvertegenwoordi-
gers met de allerlangste cv’s: ze zijn vaak actief in allerlei organisaties en 
maatschappelijke verbanden. De oudercommissie van de crèche of van de 
school, de Voedselbank, de kerk of de moskee, de buurthuiskamer of de 
energiecorporatie: je vindt cda’ers overal.

Dat komt het politiek functioneren van het cda zeer ten goede. Want 
met leden die de haarvaten van de samenleving zo goed kennen, is het met 
de voeding van politici en bestuurders die opereren namens de club na-
tuurlijk dik in orde. Het probleem is dat ook het cda steeds minder leden 
telt. Dat is een algemene tendens. Mensen worden anno 2017 steeds minder 
vaak lid van iets. Dat geldt voor omroepen, voor vakbonden, voor kerken, 
en ja, ook voor politieke partijen. Zo daalde het ledenaantal van het cda 
van 89.000 in 1998 naar bijna 50.000 op 1 januari 2017. Met dat ledenaantal 
zijn we weliswaar de grootste politieke partij, maar we rekenen ons niet 
rijk. Mensen zijn vandaag de dag niet minder dan vroeger geïnteresseerd 
in politiek, maar ze vertalen dat, anders dan vroeger, steeds minder vaak in 
een lidmaatschap van een politieke partij.

Er zijn mensen die zeggen dat we daarom af moeten van politieke par-
tijen, of dat we in ieder geval onze democratie niet meer moeten baseren 
op het lidmaatschap van een politieke partij.1 Sinds enige tijd is in het cda 
de Taskforce Politieke Partij Nieuwe Stijl aan de slag, die kijkt naar alter-
natieven voor de traditionele ledenpartij zoals wij dat zijn. We laten ons 
voeden door publicaties als Christen Democratische Verkenningen en onder-
zoeken van het Sociaal en Cultureel Planbureau, van de Raad voor het 
openbaar bestuur en van allerlei politicologen en bestuurskundigen en 
andere deskundigen.2 Maar we hebben nog niets gevonden wat de nadelen 
van het afschaffen van de ledenorganisatie adequaat compenseert.

Lang leve de leden!

Het cda staat voor waardegeoriënteerde politiek en verbinding met de 
samenleving, in dienst van het algemeen belang. Dat is onopgeefbaar. 
Veel initiatieven komen voort uit gerichtheid op één onderwerp, op duur-
zame energie, dierenwelzijn of ouderen bijvoorbeeld. Het cda staat na-
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drukkelijk voor het algemeen belang waar die verschillende deelbelangen 
tegen elkaar worden afgewogen. We willen tegenstellingen overbruggen 
en vertrouwen genereren waarmee draagvlak ontstaat, ook voor moeilijke 
beslissingen. Daarbij is het belangrijk dat we verder kijken dan de waan 
van de dag. Elk verkiezingsprogramma is al per definitie achterhaald op de 
dag van verschijnen. Er zullen zich in de loop van een regeerperiode pro-
blemen voordoen waarmee op het moment van schrijven van het verkie-
zingsprogramma nog geen rekening kon worden gehouden. De omvang 
van de aardbevingsproblematiek in Groningen, de geopolitiek van Poetin, 
de opkomst van is – we hadden er nog geen idee van ten tijde van het 
schrijven van het vorige programma. Zo zullen er ook in 2021 politieke 
vraagstukken zijn waar we nu nog geen weet van hebben. Dat vraagt om 
volksvertegenwoordigers die een bepaalde manier van denken hebben, die 
zich baseren op bepaalde uitgangspunten en die een bepaalde manier van 
politiek bedrijven voorstaan. Dat commitment is goed te vangen in een 
lidmaatschap van een politieke partij. Een lidmaatschap dat ook met zich 
meebrengt dat diezelfde volksvertegenwoordigers door de partij waarvan 
ze lid zijn bij de les worden gehouden: ze zijn natuurlijk zonder last ge-
kozen, maar zullen wel met regelmaat bevraagd worden en verantwoor-
ding moeten afleggen. Countervailing power heet dat – en dat is in elke 
gezonde democratische constellatie heel waardevol.

Daarnaast zijn leden de ruggengraat van de partij. In financieel opzicht 
en organisatorisch. Nederland steekt naar verhouding van overheidswege 
weinig geld in zijn eigen democratie – we staan in het Europese lijstje op 
de twee na laatste plaats – en we hebben naar mijn mening een gezonde, 
bescheiden giftcultuur vanuit het bedrijfsleven. Dat betekent dat we in 
hoge mate afhankelijk zijn van de contributie van leden, geld dat voor het 
grootste deel gestoken wordt in scholing van volksvertegenwoordigers, 
informatievoorziening, de organisatie van debatten en andere politieke 
meningsvorming. Verder zijn de leden de vaste kern van mensen die de 
campagnes dragen en de lokale democratie organiseren.

Lang leve de leden dus. Maar de 
sociologische trend van de afnemen-
de populariteit van het lidmaatschap 
maakt wel dat de toekomst van de 
politieke partij daar niet meer alleen 
op gebaseerd kan zijn. De kern zal 
om redenen van continuïteit en com-
mitment waarschijnlijk nog steeds 
gevormd worden door leden, maar 
daaromheen zijn andere schillen van 

De partij nieuwe stijl biedt 
veel ruimte voor vloeibare 
verbanden van mensen die 
op een onderwerp of voor 
een beperkte periode willen 
meedenken
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netwerken, op thema, per doelgroep of per regio georganiseerd. Nu al heeft 
het cda bijvoorbeeld een duurzaamheidsberaad, dertigersgroepen en een 
stedenverband – en de vorig jaar herziene partijstatuten bieden alle moge-
lijkheden voor de organisatie van nieuwe netwerken. Sowieso zal er in de 
politieke partij nieuwe stijl veel ruimte zijn voor vloeibare verbanden van 
mensen die op een onderwerp of voor een beperkte periode willen mee-
denken.

Voorbij de vanzelfsprekendheden

Juist die nieuwe netwerken geven de mogelijkheid om de verbinding met 
de samenleving alternatieve impulsen te geven. De betrokkenheid van 
mensen bij hun omgeving is onverminderd groot, maar uit zich anders 
dan vroeger. Alleen al de nieuwe media en de technologische ontwikke-
lingen maken ongedachte dwarsverbanden mogelijk en stimuleren maat-
schappelijk initiatief. Dat wil het cda politiek stem geven en het wil er 
ruimte voor creëren. In de politieke arena, maar ook in de eigen partij-
organisatie.

Alleen al in financieel opzicht zijn er verschillende mogelijkheden om te 
supporten. De ‘Vriend van’-constructie die bij goededoelenorganisaties en 
in de culturele sector wordt toegepast biedt ook voor politieke partijen 
kansen voor betrokkenheid van nieuwe mensen.

Als politieke partijen zich hervormen naar die nieuwe vormen van be-
trokkenheid, is het ook nodig dat de overheid daar rekenschap van geeft. 
Nu telt voor de subsidiëring alleen het aantal ‘echte’ leden. Dat is gemak-
kelijk en ogenschijnlijk objectief, maar het lijkt goed om ook andere 
 manieren van democratische participatie in het financieringsmodel te 
verdisconteren. Wat en hoe vergt verdere bestudering en politieke besluit-
vorming, en begint met de bereidheid om verder te denken dan de vanzelf-
sprekendheid van het lidmaatschap.

En er zijn meer vanzelfsprekendheden die het niet meer doen. Ook ver-
trouwen in de politiek spreekt niet meer vanzelf. Aan de ene kant is er de 
algemene tendens dat gezag in onze samenleving niet meer stoelt op posi-
ties en instituties. Maar het vertrouwen is versterkt verminderd door con-
crete problemen in de afgelopen tijd. Politieke partijen die elkaar in verkie-
zingscampagnes bij de enkels afzaagden en die elkaar vervolgens binnen 
de kortste keren vonden in een regeerakkoord. De aardbevingen in Gronin-
gen als gevolg van de gaswinning waarbij het principe van schadevergoe-
ding en bescherming van de enkeling die schade lijdt om het algemene nut 
te waarborgen, met voeten werd getreden. Gebeurtenissen als de bonne-
tjesaffaire op het Ministerie van Veiligheid en Justitie, waarbij het leek of 
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het behoeden van reputaties van individuen en partijen belangrijker was 
dan waarheidsvinding. Natuurlijk gaat het in de politiek en in het open-
baar bestuur in Nederland in het gros van de gevallen goed. We zijn een 
van de integerste en minst corrupte landen ter wereld. Maar incidenten 
zetten voor je het weet de toon. Vertrouwen is geen rustig bezit, maar vergt 
zorgvuldigheid, compassie en rechtmatigheid in het handelen van politici 
en bestuurders. Ook hier komt het aan op waarden!

Een cultuur van onderop

Een politieke partij nieuwe stijl vraagt dus heroverweging van vanzelfspre-
kendheden, bewustzijn van wat belangrijk is, van waarden en principes, en 
het vraagt ook om een andere cultuur. De afgelopen jaren heeft het cda al 
veel energie gestoken in de transitie naar een cultuur van onderop. Ook dat 
is verbinding met de samenleving. Voor de ontwikkeling van onze stand-
punten hebben we tegenwoordig visiegroepen waar de denkkracht en er-
varing van leden wordt ingezet en die samen met de dialoogmakers van 
alles organiseren om draagvlak voor hun ideeën op te halen in de partij. 
Ook niet-leden nemen daaraan deel. Daarnaast is de cda1000, de bijeen-
komst van zelfs meer dan duizend cda-leden om ideeën te genereren voor 
het verkiezingsprogramma, een voorbeeld bij uitstek van deze cultuur van 
onderop. Daarbij werd volop gebruikgemaakt van de mogelijkheden van 
de moderne technologie. Het cda van de toekomst, de netwerkpartij met 
idealen, wordt ook de partij met de cultuur van onderop.

Eén ding verandert wat mij betreft niet. Het cda is van oudsher een par-
tij die ook zelf de verbinding in zich draagt. Mensen van allerlei opleiding-
sniveau, vanuit allerlei hoeken van de samenleving, zijn lid van het cda en 
stemmen erop. Dat gold ook bij de recentste verkiezingen – in tegenstel-
ling tot veel andere partijen, waarvan de achterban veel uniformer is. Dat is 
in deze tijd waarin de segregatie van de samenleving zich op zoveel fronten 
laat zien – op de arbeidsmarkt, op scholen, op sportverenigingen en zelfs 
bij de huisarts – een groot goed. Wij zijn een brede volkspartij en moeten 
er alles aan doen om dat te blijven.

Nieuwe vormen van verbondenheid

We willen een ledenpartij blijven, maar daarnaast moeten we op zoek naar 
nieuwe, aanvullende manieren om mensen aan onze partij te binden en 
daarmee onze legitimiteit en draagvlak te organiseren. Misschien is het 
voor jonge mensen een stap te ver om een traditioneel lidmaatschap aan te 
gaan, maar willen ze zich wel lokaal of op één specifiek thema voor de partij 
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inzetten. We moeten die nieuwe 
mogelijkheden gaan creëren.

De eerdergenoemde Taskforce 
onderzoekt de mogelijkheden en 
implicaties van de introductie van 
nieuwe lidmaatschapsvormen. 
Daarbij denken we aan een (goed-
koop) lidmaatschap dat mensen 
stemrecht geeft bij lijsttrekkerver-

kiezingen voor alle geledingen. Een andere interessante optie kan een lo-
kaal lidmaatschap zijn, zodat die lokale coryfee waarin iedereen een chris-
tendemocraat herkent maar die er niet voor voelt om op de oude manier lid 
te worden van het cda, wel lokaal aan de cda-afdeling te binden is.

Daarnaast zien we kansen om de netwerken in en rond onze partij ver-
der uit te bouwen, zowel op thema als voor doelgroepen. Zo bekijken we 
wat er nodig is om als partij (digitaal) knooppunt te worden op thema’s die 
wij belangrijk vinden. Het is goed mogelijk dat mensen die geen lid zijn 
het wel met ons eens zijn als het over bijvoorbeeld onderwijs of sport gaat. 
Die mensen moeten ook actief kunnen worden voor het cda.

Als een partij in zwaar weer verkeert, is het geen goed idee om bij alle 
sores ook nog eens de organisatie te veranderen. Er is dan domweg geen 
momentum voor – dat hebben de afgelopen jaren wel geleerd. Maar nu het 
cda de weg omhoog heeft gevonden en zich weer bewust is van zijn idealen 
en van zijn identiteit, is het zaak dat de partij van de samenleving zich ook 
manifesteert als politieke partij nieuwe stijl. Omdat we als bestaande poli-
tieke partij onszelf ook weer vandaag opnieuw moeten uitvinden. Nieuwe 
vormen van betrokkenheid zijn een aanvulling op het cda als ledenpartij, 
maar zijn niettemin cruciaal voor het voortbestaan van het cda.

Noten

1 Zie bijvoorbeeld de bijdragen van Paul 
Lucardie en Josje den Ridder in deze 
cdv-bundel.

2 Zie bijvoorbeeld Josje den Ridder en 
Paul Dekker, Meer democratie, minder 

politiek? Een studie van de publieke 
opinie in Nederland. Den Haag: Sociaal 
en Cultureel Planbureau, 2015; en Sarah 
L. de Lange, Monique Leyenaar en Pieter 
de Jong (red.), Politieke partijen: over
bodig of nodig? Den Haag: Raad voor het 
openbaar bestuur, 2014.

Het cda moet op zoek naar 
nieuwe manieren om mensen 
aan zich te binden en daarmee 
zijn legitimiteit en draagvlak 
te organiseren
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Gelukkig heeft Thorbecke het niet meer 

hoeven meemaken. Als hij ergens een hekel 

aan had was het aan partijvorming. Als kind 

van het jonge Koninkrijk der Nederlanden 

was er bij hem ingestampt dat de oude repu

bliek ten onder was gegaan door partij

schappen en fractiezucht. En uit zijn eigen 

lutherse omgeving kende hij de negatieve 

effecten van tweedracht in het ontstaan van 

een tweede lutherse kerkgenootschap op 

Hollandse bodem. De vandaag geprezen 

diversiteit van ons volk was hem een kwel

ling. De woorden ‘eenheid’ en ‘verdraag

zaamheid’ waren historisch gezien de aspi

rientjes waarmee Nederland van de 

twistziekte afgeholpen moest worden.

Thorbecke had vanaf de invoering van 

zijn grondwet in 1848 tot aan zijn overlijden 

in 1872 met succes aan een homogene en 

eendrachtige volksvertegenwoordiging 

gewerkt. Het volk was een eenheid en dat 

moest volgens Thorbecke ook in zijn ver

tegenwoordiging tot uitdrukking komen. 

De volksvertegenwoordigers moesten daar

om, hoewel ze verkozen waren door verschil

lende districten, het landsbelang dienen. 

Wat dat landsbelang was moest aan het 

Haagse Binnenhof bepaald worden in een 

redelijke gedachtewisseling van redelijke 

heren. Daarbij kon niet de persoonlijke over

tuiging van een enkeling prevaleren, en ook 

niet het deelbelang van een district; de rede

De actualiteit van 
Abraham Kuyper
Maassluis 1837Den Haag 1920

door George Harinck

De auteur is hoogleraar geschiedenis van het neocalvinisme en directeur van het Historisch 
 Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800heden) (hdc) van de  
Vrije Universiteit Amsterdam.

Politieke partij als hartszaak
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lijkheid van de afgevaardigden zorgde voor 

eenheid boven politieke verdeeldheid.

Geheel tegen Thorbeckes denkrichting in 

komt in 1879 Abraham Kuyper met een ge

organiseerde politieke partij op de proppen. 

Verdeeldheid was geen vloek, maar een ze

gen, zo luidde Kuypers boodschap; je moet 

die verdeeldheid niet negeren, maar zicht

baar maken.

Kuyper had dus een diametraal andere 

kijk op de zaak. Hij bezag de landelijke poli

tiek niet vanuit het redelijk belang van de 

natie, maar vanuit de uiteenlopende geeste

lijke beginselen die onder het volk leefden. 

Hij dacht dus niet vanuit de eenheid, maar 

vanuit de verdeeldheid. In de jaren 18741876 

had hij getracht dit idee als Tweede Kamer

lid handen en voeten te geven, maar hij was 

gestuit op een muur van verzet. Thorbeckes 

geest waarde nog door de gangen en zalen 

van het Binnenhof, en parlementariërs uit

ten in allerlei toonaarden hun afkeer van 

Kuyper die met zijn twistzucht geheel voor

bijging aan de norm van de redelijkheid en 

beschaving. Kuyper moest de politieke mo

res leren, zo meende men, of anders politiek 

aan de zijlijn blijven. Het resultaat was dat 

Kuyper binnen twee jaar overspannen uit de 

Kamer vertrok. Zijn plan was mislukt.

In 1877 pakte Kuyper toch de draad weer 

op. Hij had een slag verloren, maar nog niet 

de hele strijd. Oude vrienden waren overle

den (Groen van Prinsterer) of lieten hem in 

de steek, maar hij vond nieuwe, waarbij voor 

het onderwerp politiekepartijvorming 

Alexander de Savornin Lohman de belang

rijkste was. Waar het aan had ontbroken in 

Kuypers eerste politieke avontuur was orga

nisatie en systematiek. Na het verlies van de 

eenheid die Groens persoonlijkheid de anti

revolutionaire richting bood, was een an

dere band nodig. Wilde het bastion van de 

redelijke politiek ingenomen kunnen wor

den, dan was meer nodig dan een eenling die 

er met talent en enthousiasme tegen ten 

strijde trok. Er was behoefte aan een wel

omschreven plan en aan georganiseerd op

treden vanuit een vast beginsel. Hij discus

sieerde hierover met Lohman.

* * *
Lohman gaf zich niet zomaar gewonnen. 

Hij keek naar Engeland en vroeg zich af of 

een partij per se moest worden georgani

seerd op basis van een beginsel. Een partij, 

zo meende hij, organiseert zich met het oog 

op een bepaald maatschappelijk belang. 

Zolang dat belang niet gerealiseerd was, 

heette deze partij progressief. Maar zodra 

het doel bereikt was, werd dezelfde partij 

conservatief en dook er een andere partij op 

met een nog te realiseren, progressief maat

schappelijk belang. De Britse partijnamen 

Whig en Tory drukten geen beginsel uit, 

maar waren nietsbetekenend en represen

teerden nu eens een conservatief en dan 

weer een progressief standpunt. Zo was in 

de Nederlandse samenleving ook de poli

tieke praktijk. Partijen kenden geen nauw 

omschreven program en kenden diffuse 

grenzen. Er was een belang, bijvoorbeeld de 

afschaffing van de slavernij, en om dat doel 

te bereiken verenigde men zich. Zodra dat 

doel was bereikt, verviel de noodzaak zich te 

verenigen. De partijvorming was dus tijde

lijk en gericht op een concreet belang. Zulke 

partijen waren zelfs voor Thorbecke aan

vaardbaar.

Lohmans probleem was dat het anti

revolutionaire beginsel niet rechtstreeks 

kon leiden tot een politiek program en een 

politieke partij. Antirevolutionair zou in een 

samenleving ieders beginsel moeten zijn, 
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meende hij, omdat het de grondslag van alle 

samenleven is. Maar in concrete politieke 

vraagstukken ging men uiteen. In Engeland 

was volgens Lohman eigenlijk iedereen anti

revolutionair. Hoewel dit in Nederland niet 

het geval was, verschilden antirevolutio

naire Kamerleden niet op het punt van de 

overheersing van de school door de staat, 

maar wel op allerlei andere terreinen. De een 

was bijvoorbeeld progressief als het ging om 

de verdeling van grondbezit, de ander con

servatief.

Kuyper bleef echter bij zijn punt en was 

van mening dat voor elk beleidsterrein een 

antirevolutionair standpunt diende te wor

den geformuleerd. Hij maande Lohman om 

diens tegenzin tegen programma’s eens te 

overwinnen. En dat deed Lohman. In 1878 

startte Kuyper in zijn dagblad De Standaard 

een serie artikelen die bijna een jaar liep, 

over de antirevolutionaire politieke visie op 

alles: van Financiën tot Defensie en van 

 Koloniën tot Binnenlandse Zaken. Deze 

artikelen verschenen in 1879 gebundeld in 

meer dan veertienhonderd pagina’s als 

Ons Program. Dit werd de grondslag voor de 

eerste Nederlandse politieke partij met vast 

omschreven uitgangspunten op elk beleid

sterrein: de in 1879 opgerichte AntiRevo

lutionaire Partij (arp).

* * *
Dat deze nieuwe partij een standpunt innam 

op elk beleidsterrein betekende in de eerste 

plaats dat Kamerleden zich moesten binden 

aan dit program en niet meer vrij waren in 

hun stemgedrag. Antirevolutionaire Kamer

leden werden voortaan gekozen op basis van 

het program dat ze moesten onderschrijven, 

en vormden in de Tweede Kamer een club. Ze 

stemden niet meer individueel en naar eigen 

inzicht, maar zo veel mogelijk gezamenlijk, 

op basis van het partijprogram. Het anti

revolutionaire deel van het parlement was 

geen losse groep meer, maar een vaste afzon

derlijke groep – precies wat Thorbecke níét 

had gewild. In plaats van het algemeen be

lang kwam het groepsbelang en de botsing 

op gelijke voet tussen die verschillende be

langen in de politiek centraal te staan.

Dat vroeg ook van de kiezers een andere 

kijk op politiek. Zij moesten volgens Kuyper 

leren hoe hun beginsel en niet hun indivi

dueel belang de politieke keuze bepaalde. 

Dit betekende dat niet eenmaal in de zoveel 

jaar bij verkiezingen uitgelegd moest wor

den welke politieke standpunten van welke 

kandidaat voor de Tweede Kamer steun ver

diende, maar dat permanent duidelijk ge

maakt moest worden wat het beginsel in 

concrete politieke situaties vroeg. Met deze 

politieke pedagogie moesten kiezers op

gevoed worden tot beginselstemmers.

De partij werd een standpuntenmachine. 

Over elke kwestie moest een eigen stand

punt worden geformuleerd. Daar hielp 

Ons Program bij als leidraad, maar dat verg

de toch steeds toepassing – en een uitleg van 

die toepassing aan de kiezers. Als het karak

ter van de politiek van het belang van het 

volk naar het beginsel van een bevolkings

deel verschoof, diende de kiezer elke draai 

mee te kunnen maken. Naast een program 

In plaats van het algemeen 
belang kwam het groeps
belang en de botsing tussen 
die verschillende belangen  
in de politiek centraal te 
staan
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De band tussen kiezer en verkozene werd 

door het gedeelde beginsel veel hechter. 

Bij verkiezingen werd opgeroepen op 

 niemand anders te stemmen dan op wie het 

partijprogram had aanvaard. Het omgekeer

de was ook het geval. Er kwam meer controle 

op Kamerleden. Indien de partij of De Stan

daard van oordeel was dat een Kamerlid 

afweek van het program, kon deze bij zijn 

partij of kiezers onder verdenking komen.

Sterker nog, Kuyper had het oog op het 

volk áchter de kiezers. Er was nog geen alge

meen kiesrecht in de negentiende eeuw, 

maar De Standaard bereikte veel meer lezers 

dan de kiezers alleen. Ook wie niet mocht 

kiezen wist dat zijn beginsel aan de orde was 

in de Tweede Kamer. Het volk had een di

recte relatie met het Kamerdebat. En die 

invloed was nog groter wanneer de kiezer 

zich ook aansloot bij de partij door lid te 

worden van een van de honderden kiesver

enigingen die de AntiRevolutionaire Partij 

lokaal had georganiseerd. Het kiesrecht was 

beperkt, maar het lidmaatschap van de kies

vereniging niet.

* * *
Op drie wezenlijke punten bewerkstelligde 

Kuyper dus een verandering in de Neder

landse politiek ten opzichte van de visie die 

Thorbecke daarop had en de praktijk die 

daaruit was voortgevloeid. In de Tweede 

Kamer kwam door de ontwikkeling van een 

partijprogram ten eerste niet het algemeen 

belang, maar het beginsel centraal te staan, 

en daarmee de politieke verschillen in plaats 

van de nationale eenheid. In de tweede 

plaats kregen die verschillen een vast, per

manent patroon ten gevolge van de her

leiding van actuele politieke kwesties tot de 

politieke beginselen die in het program 

waren neergelegd en de voortdurende voor

was daarom een permanent voorlichtingsor

gaan nodig, en dat bood De Standaard. 

 Kuyper en Lohman schreven in de jaren van 

de totstandkoming van de arp beiden dage

lijks in de krant over de politiek.

Met name Kuyper deed dat ook op een 

nieuwe wijze. Het was gebruikelijk om lange 

verslagen van de Kamerdebatten in de kran

ten te plaatsen. Het ging Kuyper in De Stan

daard echter niet om de weergave en het 

verloop van het debat, maar om de princi

piële stellingname daarin. De lezer van de 

krant kreeg in korte puntige stukjes te lezen 

waar de politieke tegenstander mank ging of 

waarom het antirevolutionaire standpunt de 

voorkeur verdiende. De politiek was niet lan

ger een zaak van Haagse heren ten bate van 

het welzijn van het volk. Ze werd een perma

nente strijd tussen vertegenwoordigers van 

uiteenlopende beginselen. De Tweede 

 Kamer werd voor de lezers van een besloten 

herensociëteit tot een open debatarena 

waarin beginselen de inzet waren.

Het partijprogram en niet het redelijk 

overleg maakte publiek welke koers de poli

tieke partij zou varen. En de krant maakte 

dag in, dag uit duidelijk hoe de partij koers 

hield in de concrete politieke strijdpunten. 

De kiezer werd via de permanente beginsel

politiek niet alleen veel nauwer betrokken 

bij wat zich afspeelde aan het Binnenhof, 

maar het werd ook veel meer zijn zaak die 

daar bepleit werd. Kuyper maakte van de 

politiek aan hartszaak. Politiek ging over 

overtuigingen die elkaar uitsloten en daar

om permanent uitgedragen en onderhou

den moesten worden. De kiezer werd daar

door in een stelsel waar georganiseerde 

politieke partijen gingen domineren veel 

belangrijker. De partij was geen beperking 

maar een uitbreiding van de democratie. 
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lichting en toerusting ter zake in de dagblad

pers. Ten derde werd door de partij de band 

tussen kiezer en gekozene veel sterker aan

gehaald, en zo werd de kiezer van lieverlee 

een partijlid. Thorbeckes tijdperk was met 

deze veranderingen voorgoed voorbij. Door 

het optreden van partijen kreeg de democra

tie een uitgebreider karakter – kiezers wer

den belangrijker – en werd de zelfstandig

heid van de vertegenwoordiger ingeperkt. 

Ruim een eeuw heeft de door Kuyper inge

voerde structuur van politieke partijen ons 

bestel beheerst. De verdere uitholling van 

de representativiteit – referenda, het af

nemend partijlidmaatschap, het verdwenen 

beginseldenken, de opkomst van het indivi

dueel belang – lijkt aan te duiden dat ook 

Kuypers partijenstructuur de weg van Thor

becke gaat: dat tijdperk lijkt voorbij.

Door de partij werd de band 
tussen kiezer en gekozene veel 
sterker aangehaald, en zo 
werd de kiezer van lieverlee een 
partijlid

CDV_2017_1_binnenwerk.indb   148 06-04-17   07:34



Boeken

CDV_2017_1_binnenwerk.indb   149 06-04-17   07:34



150

Christen Democratische Verkenningen | Lente 2017

b

o

e

k

e

n

Verder dan de woede

door Coen Wessel

De auteur is predikant van de Protestantse 
Gemeente Hoofddorp.

Tijdens de afgelopen verkiezingscampagne 

is uitgebreid gediscussieerd over het gelijk 

of het ongelijk van de ‘boze burger’. Boze 

pvv-stemmers kwamen uitgebreid aan het 

woord in talkshows. Ik heb echter geen tele-

visieprogramma gezien waarin woede zelf 

gethematiseerd werd. Waarom uiten zoveel 

kiezers zich nu eigenlijk juist met de emotie 

woede? Woede uiten lijkt een vanzelfspre-

kendheid, maar dat is het niet. Woede is een 

lastige emotie, en vaak destructief. Is het 

überhaupt wel fatsoenlijk om die emotie zo 

te etaleren? En hoe moeten politici omgaan 

met de woede die op hen afkomt?

Woede heeft lang in weinig aanzien 

 gestaan. De Ilias, het Griekse epos over de 

belegering van Troje, heeft als belangrijkste 

onderwerp de wrokkige woede van Achilles. 

Achilles kan niet verkroppen dat zijn leger-

aanvoerder een slavin van hem afpakt. 

Griekse kinderen leerden lezen en schrijven 

met dit epos en kregen zo ingegoten hoe 

negatief woede werkt. Ook in andere 

 geschriften uit de klassieke oudheid (Aristo-

teles, Seneca) wordt woede voornamelijk als 

een destructieve kracht gezien.

In het christendom geldt de woede als 

één van de zeven hoofdzonden. De apostel 

Paulus waarschuwt in zijn brieven bij her-

haling tegen de woede. Een andere apostel, 

Jacobus, geeft het volgende advies: wordt 

niet onmiddellijk kwaad (Jacobus 1:20), 

probeer je woede te vertragen. Jezus zelf 

stelt dat woedende mensen voor de rechter 

gesleept moeten worden (Mattheüs 5:21-22).

Deze opvattingen hebben de Europese 

beschaving diepgaand beïnvloed. De socio-

loog Norbert Elias ziet in de Europese ge-

schiedenis een gestage afname van het ge-

weld, onder andere omdat het ontsteken in 

woede als onbeschaafd ging gelden.

* * *

Sjaak Koenis
De januskop van de 
democratie. Over de 
bronnen van boosheid in 
de politiek

Van Gennep | 2016 | 197 pp. | 
¤  19,90 | isbn 9789461644411

Martha Nussbaum
Woede en vergeving. 
Wrok, ruimhartigheid, 
gerechtigheid

Ambo|Anthos | 2016 | 359 pp.  
| ¤  29,99 | isbn 9789026329470
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Coen Wessel bespreekt 
De januskop van de democratie – Woede en vergeving

gers’ rekenen. Op de nieuwssites Geen Stijl 

en De Dagelijkse Standaard, op Twitter, Face-

book en allerlei blogs wordt met grote woede 

geargumenteerd. Woede is ook een vast be-

standdeel van de uitingen van Geert Wilders. 

Het kan woede zijn tegen de islam, maar net 

zo goed tegen ‘de elite’ of tegen ‘Europa’. 

Ik merk bij mezelf dat ik minstens zo veel op 

zijn woede reageer als op zijn standpunten. 

Aanvankelijk werd ik ook  weleens mee-

gesleept in zijn woede tegen ‘Marokkaanse 

hangjongeren’ of zo, en werd ik ook boos op 

hen. Andere keren heeft zijn woede het effect 

dat ik juist boos op Wilders word. Zijn bood-

schap verwerp ik, maar zijn stemming neem 

ik over. Juist de woede in zijn optreden werkt 

besmettelijk en polariserend.

* * *
Hoe moet al deze woede geduid worden? 

De hoogleraar Sjaak Koenis waarschuwt er 

in zijn boek De januskop van de democratie 

voor om al te gealarmeerd te zijn over de 

huidige boosheid van de burger. Die boos-

heid is eigenlijk de normale situatie: woede 

en rancune zitten ingebakken in ons demo-

cratische systeem. Uitgangspunt voor zijn 

beschouwing is het werk van Menno ter 

Braak (1902-1940). Oog in oog met het op-

komende nationaalsocialisme bezint Ter 

Braak zich op de waarde van de democratie 

en op het ressentiment tegen de democratie 

In de romantiek komt er een tegenbewe-

ging op gang. Woede werd verdedigd en 

bewonderd. Woede hoort bij het goede, 

 natuurlijke, nog niet door de beschaving 

verpeste deel van de mens. Het zou een 

 authentiek en ‘eerlijk’ deel van onszelf laten 

zien. In de jaren zestig van de twintigste 

eeuw verovert dit ideaal de harten en hoof-

den van de Nederlandse intellectuelen. 

 Woede wordt in verband gebracht met 

 bevrijding.

Woede is een eerste stap naar een bevrij-

de persoonlijkheid en een bevrijde samen-

leving. De nieuwe plaats die woede inneemt 

zie je goed bij twee breed gedragen protest-

bewegingen uit de jaren tachtig en negentig 

van de vorige eeuw. Tijdens de ambtenaren-

staking van 1983 is ‘Boos op Koos’ één van de 

leuzen tegen minister Koos Rietkerk. En als 

in 1993 in Solingen (Duitsland) vijf mensen 

omkomen bij een racistische aanslag starten 

Radio 3-dj’s een briefkaartenactie met als 

motto ‘Ik ben woedend’. Woede is niet meer 

iets om te onderdrukken en je voor te scha-

men; woede wordt openlijk gepresenteerd 

als een verwijt naar een ander: ‘Kijk eens wat 

je gedaan hebt, dat ik boos geworden ben.’

Het is daarbij goed te bedenken dat woe-

de ook een performance is. Dezelfde burgers 

die op een inspraakavond schreeuwend uit 

hun dak gaan, blijken – als ze een paar 

 dagen later door een journalist bezocht 

 worden – vriendelijke en hartelijke mensen 

te zijn. Hun woede etaleren ze bewust. Dat 

geldt nog meer voor politici.

Kwam de etalering van de woede in de 

politiek aanvankelijk uit de progressieve 

hoek, de laatste decennia is woede het ter-

rein van rechts. Vanaf de jaren negentig 

kunnen inspraakavonden over de komst van 

asielzoekerscentra steevast op ‘boze bur-

Kwam de etalering van 
de woede in de politiek 
aanvankelijk uit de 
progressieve hoek, de  
laatste decennia is woede  
het terrein van rechts
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boek, Woede en vergeving, vraagt ze zich af 

waarom de woede zo weinig overdacht wordt 

en waarom mensen hier zo weinig tot ver-

andering worden aangezet. ‘Waarom den-

ken we doorgaans dat we ons hard in moeten 

spannen voor onze gezondheid en studie en 

conditie, en waarom denken we dat niet ten 

aanzien van de woede?’ (p. 287). Als belang-

rijkste oorzaak ziet ze de heersende mening 

dat woede goed, krachtig en mannelijk is. 

Woede wordt getolereerd en zelfs aan-

gemoedigd. Haar boek is bedoeld als een 

eerste stap in een cultuuromslag. Openlijke 

woede moet net als in de oudheid als een 

teken van zwakheid worden gezien.

In de filosofische traditie waarop Nuss-

baum reflecteert is woede verbonden met 

een drang naar vergelding. Woede impli-

ceert het verlangen dat het de veroorzaker 

van de woede slecht vergaat. Zo kun je ge-

noegdoening krijgen voor het leed dat jou is 

aangedaan. Nussbaum stelt hierbij de vol-

gende simpele vraag: klopt dit wel? Welk 

voordeel heb je erbij als het een ander slecht 

vergaat? En ze concludeert: geen enkel. Aan 

het idee van vergelding ligt misschien een 

oeroud idee ten grondslag over een ‘kos-

misch evenwicht’ dat hersteld moet worden, 

maar dat is weinig rationeel. Met vergelding 

herstel je niets. Het is een ‘magische vervan-

gingsfantasie’ (p. 40). In plaats daarvan 

moet je je richten op een toekomst. Voor-

beeldig ziet ze dat in de beroemde toespraak 

‘I have a dream’ van Martin Luther King. In 

deze toespraak is er aanvankelijk woede over 

het onrecht dat de Amerikaanse zwarte be-

volking aangedaan wordt. Er zijn ook heel 

duidelijk schuldigen: de blanke Amerika-

nen. Maar King zet zijn woede om in een 

visioen waarbij iedereen kan winnen; zwart 

en blank gaan hand in hand verder. Dit pro-

dat hij om zich heen ziet. Volgens Ter Braak 

leidt de democratie zelf tot ressentiment en 

woede. De democratie gaat immers van de 

gelijkheid van alle mensen uit, terwijl ieder-

een ziet dat mensen niet gelijk zijn. Elk land 

wordt uiteindelijk door een kleine groep 

mensen bestuurd en gevormd. De frictie die 

dat oplevert leidt tot een voortdurend res-

sentiment. Op zich is dat een gegeven, maar 

dit ressentiment kan tot ontwrichtende 

erupties leiden in een tijd dat elites falen in 

hun leidinggevende taak.

Koenis past dit denkmodel op onze tijd 

toe. Onze samenleving is nog meer egalitair. 

Iedereen heeft de kans om geleerd, rijk of 

beroemd te worden, maar de meeste mensen 

slagen daar niet in en dat levert woede op. 

Nu de grote politieke partijen de laatste 

jaren gefaald hebben om goed te reageren 

op maatschappelijke problemen – allemaal 

zwommen ze in de fuik van individualise-

ring, internationalisering en liberalisering – 

komt het altijd aanwezige ressentiment naar 

buiten.

Die woede heeft twee gezichten, net als de 

Romeinse god Janus. De woede kan destruc-

tief werken, zoals bij Wilders, maar de woe-

de kan ook een creatieve kracht zijn en lei-

den tot nieuwe democratische formaties. 

Opkomende groepen burgers – geslaagde 

jongens uit nieuwe bedrijven bij Forum voor 

Democratie, hoogopgeleide allochtonen bij 

denk – ruiken hun kans in een tijd dat 

 oudere partijen met hun mond vol tanden 

staan. Ze doen zelf een gooi naar de macht. 

De woede van de burger leidt ook tot mon-

digheid en emancipatie en versterkt zo de 

democratie.

* * *
De filosofe Martha Nussbaum kijkt veel 

kritischer naar de woede. In haar jongste 
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Coen Wessel bespreekt 
De januskop van de democratie – Woede en vergeving

ces waarbij de woede wordt omgezet in posi-

tieve, toekomstgerichte projecten noemt 

Nussbaum met een aan het platonisme ont-

leende term ‘transitie’.

Het belangrijke van het boek van Nuss-

baum is dat ze een civilisatorisch project wil 

starten dat zowel persoonlijke als institutio-

nele veranderingen beoogt. Innerlijke ver-

andering van mensen en institutionele 

transformatie gaan daarbij hand in hand. 

De ‘boze burger’ is in deze gedachtegang 

niet alleen een politiek probleem, maar heeft 

direct te maken met hoe onze hele cultuur 

met woede omgaat. Het is opvallend dat ze 

de Bijbelse en antieke bronnen van onze 

cultuur daarbij niet als iets uit het verleden 

opvat, maar dat ze juist daaruit put voor de 

culturele vernieuwing die ze bepleit.

Martha Nussbaum ziet eigenlijk maar één 

positief aspect aan woede: woede kan de 

signaalfunctie hebben dat er iets niet goed 

gaat in de relatie. Dat lijkt me een goede 

manier voor politici om naar de woede van 

groepen kiezers te kijken. Het is een signaal 

dat er iets misgaat in de relatie tussen de 

politiek en groepen burgers. Het antwoord 

daarop kan niet zijn dat politici de retoriek 

van de woede overnemen. Dus inderdaad 

niet ‘pleur op’ roepen (Rutte), of ‘doe nor-

maal’ (vvd-campagneleus), of ook Marok-

kanen gaan uitschelden (diverse PvdA- 

politici). Ook een politiek van de woede met 

steeds weer verdachtmakingen aan het adres 

van vluchtelingen en moslims is een dood-

lopende weg. Dat alles bevestigt en vergroot 

de maatschappelijke woede, lost niets op en 

roept tegenwoede op. Een antwoord kan wel 

zijn te proberen iets te doen aan de onder-

liggende problemen: veiligheid tegen ter-

reur vergroten, Europese grenzen bewaken, 

de eigen Nederlandse en Europese identiteit 

beter vormgeven en vruchtbaar maken, 

zorgen voor voldoende goedkope woningen, 

bescherming op de arbeidsmarkt bieden, 

bouwen aan een reëel Europees huis.

In hun beoordeling van de woede ver-

schillen Nussbaum en Koenis, maar allebei 

zijn ze niet bang om de woede tegemoet te 

treden. Koenis zegt: maak iets moois van je 

woede. Nussbaum zegt: overwin je woede 

voor iets beters. Beiden proberen mensen los 

te maken uit hun heimwee naar de tijd van 

vóór hun boosheid en hen te oriënteren op 

toekomstgerichte projecten.
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Patricia Paay formeert en  
Wim Kok moppert

door Pieter Gerrit Kroeger

De auteur is historicus en schreef met Jaap 
Stam De rogge staat er dun bij. Macht en verval 
van het cda , 1974-1998.

Formaties zijn vredesbesprekingen. Dat is in 

elk geval wat PvdA’er Jacques Wallage heeft 

geleerd uit zijn reeks van verschillende rol-

len in die kantelpunten in de Nederlandse 

politiek. In de uitvoerige beschouwingen die 

het Centrum voor Parlementaire Geschiede-

nis (cpg) in boekvorm heeft gepubliceerd 

over de vele formaties tussen 1977 en 2012 

komen nog meer van zulke lessen soms 

steels naar voren. Want zoals Clausewitz ons 

leerde dat ‘de oorlog de voortzetting is van 

de diplomatie met andere middelen’, zien 

we ook hier dat heel wat formaties de voort-

zetting van politieke campagnes waren met 

andere middelen.

Zo zag Willem Aantjes de perikelen rond 

de totstandkoming van een tweede kabinet-

Den Uyl in 1977 als een uitgelezen kans om 

de eenwording van het cda op de valreep 

nog kapot te laten gaan. ‘En dat moet ook’, 

zei hij in kleine kring. Dat verhinderde ove-

rigens niet dat hij na de mislukking van die 

formatiestrategie en de komst van Dries van 

Agt als eerste cda-premier zijn claim op het 

fractievoorzitterschap van datzelfde cda 

even unverfroren zou doorzetten.

* * *
Het vuistdikke boek zit vol met dit soort 

instructieve en vaak zelfs vermakelijke 

 momenten en is alleen al daarom de moeite 

meer dan waard voor wie de mechanismen 

en merkwaardigheden van Nederland Coali-

tieland wil leren kennen en doorgronden. 

Maar er is meer. Er zijn vele interessante en 

leerzame patronen in te ontdekken over hoe 

het gaat in politieke worstelingen en het 

vinden van draagvlak en politiek gewin.

Een voorbeeld? Er is bijna geen formatie 

geweest waarin partijleiders niet bezwoeren 

dat zij een akkoord op hoofdlijnen nastreef-

den. Iets van slechts enkele bladzijden, meer 

niet, met daarin de essentiële ambities van 

Carla van Baalen en Alexander van Kessel (red.)

Kabinetsformaties 1977-2012

Boom | 2016 | 680 pp. | ¤  27,90 | isbn 9789461054661
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Pieter Gerrit Kroeger
Kabinetsformaties 1977-2012

* * *
Interessant is dat dit patroon er met enige 

regelmaat toe leidt dat buiten de formele 

teksten van regeerakkoorden aanvullende, 

soms aanzienlijk ‘informelere’ afspraken 

worden verlangd en geformuleerd. Bij het 

kabinet-Balkenende iv kwam men tot ge-

heime bijlagen en sideletterconstructies, en 

dat bleek bij de start al geen signaal van 

onderling vertrouwen. De 100 dagentournee 

waarmee dat kabinet begon was in zekere 

zin een soort fysieke sideletter, waarin de 

nieuwe coalitie doorging met gesprekken 

voeren en het afhechten van nadere details. 

Zo werd alles weer vloeibaar wat vastigheid 

had moeten geven als grondslag voor weder-

zijds begrip. Jack de Vries had met die 

vondst in elk geval het cda en premier 

Balken ende allesbehalve een dienst bewe-

zen, zo bleek alras.

Zulke extra’s binnen een formatie variëren 

van procedurele details rond omstreden 

wetsprojecten – denk aan medisch-ethische 

klempunten of zelfs het afgepaalde aantal 

experimenten met een middenschool dat nog 

net mocht – tot het vastleggen van taakverde-

lingen tussen ‘waakhond-staatssecretarissen’ 

en zelfs uitvoerige ‘gedoogafspraken’ met 

fracties die overigens niet toetreden tot de 

voorziene coalitie.

Dat kan zó informeel zijn dat zo’n af-

spraak niet eens ‘bestaat’ als document, of 

op zijn best als een soort ‘non-paper’. Dat 

bleek bijvoorbeeld bij de totstandkoming 

van de constructie waarop het kabinet-

Rutte- Verhagen overeind gehouden moest 

zien te worden, niet alleen via de pvv, maar 

ook via de sgp. Kortom, aan de verbeeldings-

kracht van onderhandelaars in nauwe 

schoentjes zijn weinig beperkingen aan-

gebracht.

de nieuwe coalitie en verder vooral veel 

ruimte voor het parlementaire debat over 

beleidsvisies. Zelfs bij de pogingen in 2010 

om een complexe en moeizame ‘Paars+’-

coalitie te formeren, werd deze droom in alle 

ernst op de agenda gezet.

Het kwam er al snel niet van. Sterker nog, 

het kwam er nimmer van. De weg naar de hel 

is nu eenmaal geplaveid met goede bedoe-

lingen, zoals Goethe leerde. De reden daar-

voor maken de beschrijvingen van de ver-

schillende formaties in dit boek helder. 

Niet alleen wekt zo’n voornemen al direct de 

argwaan op van opponenten, die bij alle 

beknoptheid natuurlijk wel hun markante 

punten gemarkeerd willen zien. Er is nog 

een andere factor die de vijand blijkt van het 

‘kort maar goed’: de fracties in een coalitie.

Formaties blijken namelijk in te delen in 

verschillende typen van coalitievormings-

processen: formaties die sterk leunen op 

onderhandelsituaties tussen enkele ‘op-

gesloten’ partijleiders, formaties die sterk 

leunen op fractiewerkgroepen, en formaties 

waarin verschillende gespreksvormen door 

elkaar heen lopen. In elk van deze typen 

brengen gedurende die worstelingen frac-

tiespecialisten en vergaderingen van volle-

dige Kamerfracties zoveel nadere precise-

ringen op onderdelen naar voren – soms ook 

vanuit argwaan ten opzichte van de eigen 

onderhandelaars en informateurs – dat de 

uiteindelijke akkoorden toch weer vol komen 

te zitten met pikante en vooral veel minder 

pikante details. Wim Kok was in 1998 bij-

voorbeeld de input voor Paars ii van de werk-

groepen vanuit zijn PvdA zó snel zat, dat hij 

grommend hun afschaffing nog tijdens de 

onderhandelingen verlangde. Potige interne 

coördinatoren als Tineke Netelenbos gaven 

uiteraard geen krimp.
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en posities die elke kabinetsvorming nu 

eenmaal van nature is. Is dat erg? Ja, maar 

helemaal te voorkomen blijkt het zelden.

Zo zal elke onderhandelaar afwegingen 

maken ten aanzien van de verhoopte loyali-

teit binnen de ministerraad en het verwach-

te draagvlak binnen coalitiefracties bij be-

mensing van kabinetten. Dat kan erg fout, 

maar ook best goed gaan. Gerrit Zalm haal-

de twee hem nauwelijks bekende jovd’ers 

uit het bedrijfsleven binnen, Annette Nijs 

en Mark Rutte. Beiden bezetten tijdens 

Balkenende ii achtereenvolgens dezelfde 

post op OC&W, omdat Nijs geheel de mist 

inging, terwijl Rutte zich ontpopte als een 

groeibriljant.

* * *
Het rekruteren gebeurt zelden langs de 

lijnen van de professionele wetten en erva-

ringen van headhunters en executive-

search-experts. Fractiespecialisten en 

 andere sleutelfiguren binnen partijen ver-

wachten in formaties beloond te worden, en 

partijleiders benutten formaties om trouw 

te veinzen, rugdekking te regelen, hun 

Hausmacht binnen hun partij te versterken 

en personele openingen te forceren.

Lubbers maakte van zijn kans daartoe 

bijvoorbeeld behendig gebruik toen Van Agt 

er in 1982 aan het eind van de formatie in-

eens de brui aan gaf. De nieuwe formateur 

kon toen in een soort vacuüm toeslaan. Hij 

verzamelde een combinatie van tienkam-

pers annex vertrouwelingen om zich heen 

– denk aan Jan de Koning en Wim Deetman 

– met nieuwe gezichten die zich als kracht-

figuren konden ontplooien, zoals Onno 

Ruding en Elco Brinkman. Hemzelf gaf dit 

als nieuwe premier veel meer speelruimte 

voor eigen accenten en juist niet – wat men 

zou denken – een inperking van zijn rol en 

* * *
Een ander patroon dat in het oog springt, is 

de wijze waarop personeel gerekruteerd 

wordt. Begon het ooit in de jaren zeventig op 

links met ‘schaduwkabinetten’ in Britse 

stijl, die als het ware klaarstonden om het 

bewind over te nemen, werd het sindsdien 

schimmiger en onvoorspelbaarder. Het 

aanzoeken van kandidaat-bewindslieden 

gebeurt opvallend vaak als een soort bij-

gedachte in de marge van het proces van 

‘powerplay’. Ook het cda is daar niet brand-

schoon in geweest. Hoe een politiek onvoor-

bereide en tegelijkertijd paniekerige figuur 

in 2010 staatssecretaris voor de zorg kon 

worden bijvoorbeeld, wordt in het boek 

slechts aangestipt. Een zekere mildheid 

weerhoudt de auteur waarschijnlijk en dat is 

erg netjes.

Het vinden en prepareren van de juiste 

mensen op de passende plekken in kabinet-

ten blijkt niet het meest doorwrochte deel 

van formatieprocessen te zijn. Philomena 

Bijlhout (lpf), Co Verdaas (PvdA) of Charles 

Schwietert (vvd) heten bedrijfsongevallen te 

zijn, maar dat is dan toch vooral omdat het 

politieke bedrijf vol zit met warrige en vaak 

overhaaste laatste loodjes tijdens complexe, 

trage processen. ‘De poppetjes’ vormen 

zelden of nooit een fase van rationeel en 

kwalitatief hr-management, maar blijven 

gewoon onderdeel van de strijd om invloed 

Het aanzoeken van kandidaat-
bewindslieden gebeurt 
opvallend vaak als een soort 
bijgedachte in de marge van 
het proces van ‘powerplay’
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positie. Integendeel, een sterke leider heeft 

graag excellente mensen om zich heen in 

plaats van ‘minkukels en nonvaleurs’, in de 

onsterfelijke Bommelparafrase van Dries 

van Agt.

Bij Mark Rutte zie je dat dit patroon min-

der markant doorwerkt, omdat de liberale 

leider loyaliteit en rugdekking scherp meent 

te moeten bewaken. Hij kwam aan de top na 

een bijna fatale machtsstrijd met Rita Ver-

donk en de populistenvleugel rond Hans 

Wiegel, en bleef daar gedurig gewantrouwd 

worden. Dat leidde ertoe dat Rutte in forma-

ties zijn interne steunpilaren én argwanen-

den dichtbij wilde houden, ook als zij toch 

minder effectief bleken als bewindsperso-

nen. Uri Rosenthal, Ivo Opstelten en Fred 

Teeven hebben in elk geval weinig beleids-

historie geschreven, dan wel niet helemaal 

de bedoelde.

* * *
Zo zit dit boek vol lessen en inkijkjes, soms 

tamelijk kostelijke. Informateur Scholten 

koos in 1982 voor de namen van zijn favoriete 

voetballers van Heracles en die van tv-zange-

ressen als codes voor opties en varianten 

binnen het regeerakkoord. ‘Doe mij maar 

een Corry Konings en jou dan een Patricia 

Paay’ – je ziet het voor je. Ook een verzuch-

ting van vvd’er Stef Blok in 2012 mag er we-

zen: die was blij dat hij niet weer met het cda 

hoefde te onderhandelen. De huilbuien en 

erupties van Maxime Verhagen – en die van 

Geert Wilders ook overigens – had hij ge-

noeg ondergaan.

Merkwaardig in het boek is de analyse 

van de formatie van Lubbers iii. De auteur 

noteert geen moment dat terwijl men daar-

mee bezig was in heel Europa een ongeken-

de historische omwenteling gaande was. 

De Muur viel daags na het aantreden van dat 

kabinet; regeerakkoord, internationaal be-

leid en financiële scenario’s van de coalitie 

konden meteen de prullenbak in. Dat ge-

beurde echter niet, en daarin lag de misluk-

king van dit kabinet en de narigheid binnen 

het cda in die fase uiteindelijk besloten.

Nu ons land weer mag gaan formeren, is 

dit boek hoe dan ook een goudmijn. Hoeveel 

fouten als die van Cohen in 2010, Nijpels in 

1986 of Balkenende in 2006 zal men onver-

minderd herhalen? Hoe erg zal men ook nu 

de symbolische, maar zo handige rol van het 

oliemannetje-staatshoofd missen? Een vol-

gend deel van deze mooie cpg-reeks moet 

niet te lang op zich doen wachten.
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‘Uiteindelijkdraaitallesomgezienworden.

Enuiteindelijkwordtallesgezien.’

HettoneelstukPalm Springsisalveroverde

helftalsschrijverJonRobinBaitzzijnhoofd

personage Brooke Wyeth (gespeeld door

TjitskeReidinga)dezewoordenindemond

legt. De marketingmachine van het DeLa

MarTheaterheeftditstukindemarktgezet

alspolitiektheater,maarhetblijktuiteinde

lijknietmeerdaneenfamiliedrama,waarin

deAmerikaansepolitiekeigenlijkalleeneen

decorvanwoordenis.Endanklinktopeens

dieenezinwaarvanjeonmiddellijkaanvoelt

dat die een essentie omvat die het verhaal

vandittoneelstukoverstijgt.

Actueler, scherper en puntiger dan het ge

heletoneelstukvangtdezeuitspraakdekern

vanonsongenoegenoverpolitiekensamen

leving.We zoeken erkenning voor onze zor

gen, onze angsten en onze ambities. Die

moeten gezien worden. En komen niet juist

politieke revoltes, zoals in ons land in 2002

enindeVerenigdeStateneninhetVerenigd

Koninkrijk in 2016, voort uit het gevoel níét

gezienteworden?

* * *
BrookeWyethiseenschrijfsterdietijdensde

kerstdagenin2004voorheteerstsindslange

tijd haar ouders weer eens thuis opzoekt.

Thuis is in dit geval Palm Springs, aan de

randvandewoestijn,waarhaarouderszich

naeenpublieklevenindepolitiekenopde

televisie hebben teruggetrokken in de luw

te. Ze zijn voorname republikeinen die de

Bushes en Reagans tot hun kennissenkring

mogenrekenen.Voorhetkerstdinerhebben

ze plekken gereserveerd op ‘De Club’, waar

dewelgesteldenvandezeenclaveinCalifor

niëonderelkaarzijn.

Brookeheeftnietsopmethetlevenvanhaar

ouders. Ze woont in New York en verkeert

daar als schrijfster onder kunstenaars die

eenuitgesprokenpolitiekevoorkeurvoorde

democratenhebben.ZijvindtdeinvalinIrak

eenongekendemisstap,terwijlhaarouders

juist de moed van Bush junior prijzen. Het

ongenoegenvanBrookeoverhaarouderszit

diep,zozeerzelfsdatjealsnelvermoedtdat

de onvrede voortkomt uit meer dan alleen

de politieke verwijdering van een dochter

vanhaarouders.InhaarkofferheeftBrooke

hetmanuscriptvanhaarnieuweboek.Geen

fictieditkeer,maarhetverhaalvanhaar le

ven,overhaarjeugdenhetgezinwaaruitzij

is voortgekomen. De mededeling dat in het

nieuwe jaar haar boek wordt gepubliceerd,

ervaren haar ouders als een klap in hun ge

zicht.

Dit is zonder meer het boeiendste deel van

hettoneelstuk.PaenmaWyeth(HanKerck

hoffs en Geert de Jong) krijgen de kans om

het manuscript te lezen, maar nog voordat

doorRien Fraanje

DeauteurisouddirecteurvanhetWetenschappe
lijkInstituutvoorhetcda.Indezerubriekbelicht
hijdepolitiekeactualiteitvanuitdekunsten.

Iedereenroeptenschreeuwt,niemand
luistert

158 UIT DE 
KUNST
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Iedereen roept en schreeuwt, niemand luistert
Rien Fraanje
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zedathebbengedaanhebbenzehunoordeel

algeveld.Zezijnfurieus,alsofzewetenwat

erinstaat.Eenvergelijkingmethethuidige

politieke en maatschappelijke debat dringt

zichhiervoorheteerstnadrukkelijkop:niet

defeitendoenertoe,maarhetbeeld.Zebrie

sen,scheldenendreigen:ditboekmagniet

uitkomen. De ruzies over het nog niet gele

zenmanuscriptzijnronduitfascinerend.

* * *
Maaralsdefeitenernietmeertoedoen,als

deinhoudvanhetmanuscripteigenlijkhele

maalnietbelangrijkisomflinkruzietema

ken,waargaathetdanwelom?

Het gezinWyeth is diep verscheurd en alle

gezinsleden smachten naar erkenning van

hun pijn en verdriet, maar ook van de ver

woede pogingen die zij elk apart onder

nemenomhetwelzijnvanhetgezintebewa

ken. Ze willen dat de anderen zien hoezeer

zehetbelangvanhetgezinvooropstellen.Ze

pratenenruziënheelwatafmetelkaar,maar

allewoordendiezeuitsprekendienenertoe

omzelfgehoordteworden,ennietomdean

derbetertebegrijpen.

Nota bene directeur Kim Putters van het So

ciaal en Cultureel Planbureau wist onlangs

inDe Groene Amsterdammerhetchristendom

terugtebrengentotzijnkern:zienengezien

worden. Zo beschouwd doorleeft dit gezin

deze christelijke essentie. Onder elk woord

klinkt de onuitgesproken wanhoop: ‘Hoor

mijaan,ziemijstaan,voelmijnpijn.’

Daarin staat dit gezin symbool voor onze

gefragmenteerde westerse samenlevingen.

Iedereen roept en schreeuwt, maar er is nie

mandmeerdieluistert.Wewillenerkenning,

wewillengehoordworden.Doorditgezinbe

grijpjewaaromhetpopulismezostevigvoet

aan de grond heeft gekregen. Een populisti

sche politiek beantwoordt aan de behoefte

omgehoordengezienteworden,maarpoogt

inhetgeheelnietomtegenstellingenteover

bruggen, of om uiteenlopende standpunten

bij elkaar te brengen. Om dat te bereiken

moetjeluisteren,ensprekenmetalsdoelom

deandertegaanbegrijpen.

En uiteindelijk wordt alles gezien. Zij die

Hillary nog de deplorables noemde, hebben

van zich doen spreken. Hun spreekbuis in

hetWitte Huis komt inmiddels dagelijks via

krant,radio,internetentvaanonsvoorbij.We

kunnenhemnietmissen,wezullenhemmoe

tenzien.Omdatweeerdernietwildenzien.

Toneelstuk:Palm Springs
Gezien:2december,DeLaMarTheater,Amsterdam.
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Lútsen Kooistra

Bezinning

Nooit zie je zo veel politici op straat als in verkiezingstijd. Kamerleden, ministers, 
staatssecretarissen en lokale partijmensen liepen zich in februari en maart de blaren 
op de voeten om ‘contact’ met de burger als kiezer te krijgen. Op straat en op locatie, 
bijvoorbeeld het aardbevingsgebied in Groningen. De campagneleiders van de poli-
tieke partijen onderhandelden met omroepen om hun lijsttrekker in televisiedebat-
ten te krijgen. Zo’n optreden is weliswaar geen ontmoeting zoals op straat, maar is 
een kans om kiezers ervan te overtuigen dat de lijsttrekker een sterk verhaal heeft dat 
 tegemoetkomt aan wat kiezers willen horen aan standpunten – of waaruit blijkt dat de 
lijst trekker de zorgen, de woede of de angst van burgers echt wel begrijpt.

Maar niet iedere politicus vond het verstandig om de kiezer zo veel mogelijk te ont-
moeten, ‘echt’ of via de televisie. Zo maakten Rutte en Wilders afwegingen waarin de 
zichtbaarheid als mogelijkheid voor contact met de kiezer niet de hoogste prioriteit 
had. Hoe deze houding zich verhoudt tot de algemene wens van politici tot meer con-
tact met de kiezer moeten ze nog maar eens uitleggen – een ijdele wens.

Bijna alle politici lieten blijken dat ze meenden te weten wat de kiezer wil. Hoe vaak 
hoorden we niet: ‘De burger wil …’? En lijsttrekkers wisten ook hoe de burger ‘zich 
voelt’.

Dat is nog maar de vraag. Direct na de verkiezingen begon het spel om de (in)forma-
tie, met de schijn van nieuwsgierigheid wat de verkenner en later de informateur zou-
den bedenken op grond van de gesprekken. De meeste kiezers kennen dit spel niet en 
hebben geen idee of er spelregels zijn en, zo ja, welke. De lijsttrekkers, hun adviseurs 
en medewerkers hebben zich teruggetrokken: nu is er even geen tijd voor contact met 
de burger.

Intussen zijn zo’n tweeënhalf miljoen Nederlanders van boven de 16 jaar laaggelet-
terd: één op de zes. Zij hebben de partijprogramma’s niet kunnen lezen. Een deel van 
hen kan slecht of niet met de computer overweg. En politiek en overheid willen de com-
municatie met de burger binnen afzienbare tijd volledig digitaal laten verlopen.

Hoezo, contact?

door Lútsen Kooistra

De auteur is hoofdredacteur van het Friesch Dagblad en lid van de redactie van  
Christen Democratische Verkenningen.
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Christendemocratie:  
voor het volk, door het volk

Hoe geeft het cda als christendemocratische partij invulling 
aan zijn rol als volksvertegenwoordiger? Dit nummer 

blikt terug op de afgelopen periode en kijkt deels vooruit 
naar de toekomst. Hoe heeft het cda zijn gedachtegoed 

vormgegeven en hoe heeft het de stem van ‘het volk’ vertolkt? 
En welke stem dan precies, en van welk volk? En niet in de 
laatste plaats: welke raadgevingen krijgt het cda mee voor 

de toekomst van het land dat het door wil geven, richting de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2018?

‘De historische rol van de christendemocratie is om een publieke  

vriend en verdediger van de burgerlijke cultuur te zijn.’

govert buijs [op pagina 44]

‘Door de ontzuiling, de globalisering en de individualisering  

zijn onze samenlevingen fundamenteel uit het lood geslagen.’

hans janssens [op pagina 107]

‘De winst die Buma boekte, was vrucht van een Europese trend naar het 

fatsoenlijke midden. Ze kwam tot stand niet zozeer dankzij, maar  

veeleer ondanks de campagne die zijn partij had gevoerd.’

pieter gerrit kroeger [op pagina 113]
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Was	het	resultaat	van	de	afgelopen	verkiezingen vooral een succes 
omdat het cda weer beter de geluiden van de gewone man heeft laten 
 horen, of was het vooral het succes van het authentieke cda-geluid? 
Of was er misschien (ook) nog iets anders aan de hand?

Deze cdv wil een kader bieden om de laatste verkiezingsuitslag te 
 evalueren langs twee lijnen: die van de vertolking van de cda-beginselen 
en die van de vertolking van de stem van het volk. De kernvraag was: hoe 
gaf het cda als christendemocratische partij invulling aan zijn vertegen-
woordigende rol? Daartoe kijken diverse auteurs terug op de afgelopen 
verkiezingsperiode, en er wordt ook vooruitgekeken naar de toekomst. 
Hoe heeft het cda zijn gedachtegoed vormgegeven en hoe heeft het de 
stem van het volk vertolkt? En niet in de laatste plaats: welke raadgevingen 
krijgt het cda mee voor de toekomst van het land dat het door wil geven, 
richting de gemeenteraadsverkiezingen van 2018? Deze cdv staat in de 

goede traditie om na een belangwekkende verkiezingsuitslag 
kritisch én opbouwend de balans op te maken (denk 

 bijvoorbeeld ook aan het winternummer uit 2010, 
De Balken ende-balans).

* * *
Dit nummer, getiteld Christendemocratie: voor 

het volk, door het volk, is opgebouwd uit vier delen. 
In het eerste deel, ‘Vertegenwoordiging in histo-
risch perspectief ’, meent James Kennedy dat het 
voor het cda steeds moeilijker zal worden zijn 

christendemocratische beginselen te herscheppen 
voor een telkens weer schuivend electoraat waar-

voor die beginselen (rentmeesterschap, gespreide 
verantwoordelijkheid, solidariteit en publieke gerech-

tigheid) steeds minder zeggingskracht hebben. Govert 
Buijs is optimistischer. Zijn these is dat de hedendaagse 

 burgerlijke cultuur, die zich dankzij het christendom heeft kunnen 
ontwikkelen, de leitkultur van Europa is. Als hoeder en uitdrager van 
die burgerlijke cultuur begrijpt de christendemocratie het hart van het 

Ter introductie
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moderne leven daarom van binnenuit. Zij zal blijvend moderne burgers 
kunnen aanspreken, mits zij zich volop als een verdediger en uitdager van 
die burgerlijke cultuur opwerpt. Zo’n cultuur heeft echter, zo betoogt 
Cor van Beuningen, nieuwe manieren van representatie nodig die niet 
alleen de stem van de burger als staatsonderdaan of consument, zijn ratio 
en functie serieus nemen, maar ook zijn passie en betrokkenheid op de 
publieke zaak.

* * *
In het tweede deel, ‘Evaluatie: vertegenwoordiging via beginselen’, legt 
Henri Bontenbal het cda langs de groene meetlat en geeft Rien Rouw 
een inhoudelijke analyse van de opstelling van het cda in de oppositie. 
 Marcel ten Hooven brengt gematigdheid en pluralisme als kernwaarden 
en stijlkenmerken van christendemocratisch gedachtegoed in herinne-
ring. Deze zijn volgens hem bij het cda in de verdrukking gekomen, maar 
ze hebben juist nu moedige pleitbezorgers nodig. Cees Veerman geeft in 
een interview onder andere aan waarom juist het opkomen voor een veilig 
Europa tot een van de nog steviger op te pakken opgaven van de komende 
tijd behoort.

* * *
In het derde deel, ‘Evaluatie: vertegenwoordiging via vertolking’, staat de 
vraag centraal hoe de afgelopen periode naar het volk geluisterd is en met 
welke insteek. De afgelopen campagne is erop gericht geweest de zorgen 
van de bezorgde burger serieus te nemen en deze te vertalen naar een 
 verbindend perspectief. In dit deel vindt u onder meer een verhaal over de 
campagne en de achtergronden ervan door Hans Janssens. Er zijn diepe 
economische en sociaal-culturele kloven geslagen in de samenleving, zo 
stelt hij. Door de ontzuiling, de globalisering en de individualisering zijn 
onze samenlevingen fundamenteel uit het lood geslagen. Het past het cda 
om meer geloof te tonen in de moraal en het gedrag van de eigen burgers, 
inclusief de nieuwkomers, aldus Peter Cuyvers. Volgens Pieter Gerrit 
 Kroeger was de winst van het cda de vrucht van de opkomst van het rede-
lijke midden in Europa; dat midden bleek veel sterker dan vooraf werd 
vermoed. Er werd veeleer ondanks, dan dankzij de campagne winst 
 geboekt. Hans Vollaard laat zien hoe de cda-wethouder zijn taak als 
 volksvertegenwoordiger opvat, en geeft nuttige handvatten richting de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

* * *
In het laatste deel, ‘Toekomstperspectieven: vertegenwoordiging via 
 verbeelding’, staan bijdragen van Wim van de Donk, Gabriël van den Brink 
en Erik Borgman. Borgman stelt dat al onze pogingen om via ‘hokjes’ 
 mensen te representeren, om er vervolgens beleid op te kunnen loslaten, 
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ter	introductie

nu juist de kern vormen van het probleem. We hebben volgens Wim van de 
Donk omwille van de maatschappelijke vrede fantasierijkere manieren 
nodig om de burger te representeren dan te investeren in ‘hyperdemocra-
tie’ en ‘hyperkapitalisme’ en te spreken over de vertolking van ‘de’ stem 
van ‘het’ volk. We moeten investeren in een meervoudige democratie 
 waarin de representatieve democratie wordt aangevuld met vormen van 
loting, burgergesprekken en vormen van actieve burgerbetrokkenheid. 
Gabriël van den Brink stelt dat we letterlijk de rol van verbeelding serieus 
moeten nemen: fictie en verbeelding zullen een grote invloed hebben op de 
publieke zaak – met dank aan moderne massamedia. Geen enkele vorm 
van realistische politiek kan om de rol van maatschappelijke verbeelding 
heen. Verbeelding is belangrijk, niet alleen omdat het volk zonder visioen 
verwildert.

Jan Prij, hoofdredacteur ad interim Christen Democratische Verkenningen
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‘Amerika is het enige land ter wereld dat op 

wonderbaarlijke wijze direct is overgegaan 

van barbarij naar decadentie zonder het ge-

bruikelijke intermezzo dat men beschaving 

noemt.’ Deze uitspraak wordt aan de vroege-

re Franse premier Georges Clemenceau toe-

geschreven. Onwillekeurig is het juist deze 

quote die zich opdringt bij het aanschouwen 

van het optreden van de Amerikaanse presi-

dent Donald Trump. Komt dat door de hor-

kerige manier waarop hij in mei de Montene-

grijnse premier opzij duwde op de navo-top 

in Brussel? Komt het doordat hij op diezelf-

de rondreis meer genoegen beleefde aan het 

bezoek aan zijn vrienden in Saoedi-Arabië 

dan aan zijn bondgenoot Angela Merkel? Of 

komt het doordat hij willens en wetens het 

klimaatverdrag van Parijs om zeep helpt?

Veelzeggend is in ieder geval de slogan 

‘America first’, waarmee hij zijn beleidspro-

gramma tooit. ‘From this moment, it’s going 

to be America first’, zei Trump in zijn inaugu-

rele rede. En hij voegde eraan toe: ‘We will 

seek friendship and goodwill with the nati-

ons of the world – but we do so with the un-

derstanding that it is the right of all nations 

to put their interests first.’ Deze houding 

raakt onze wereldorde fundamenteel. Donald 

Trump is de eerste Amerikaanse president 

die heeft gezegd dat de navo uit de tijd is. De 

eu noemde hij een vehikel voor Duitsland en 

hij begreep waarom Groot-Brittannië eruit 

wilde stappen. Mensen willen hun eigen 

identiteit, zei Trump, dus er zullen nog meer 

landen volgen. Evenmin kon het hem sche-

len of Europa sterk is of niet.

* * *
Trumps beleid is in het bijzonder slecht voor 

de navo. Dat wordt duidelijk wanneer we kij-

ken naar het begrip ‘afschrikking’. In de navo-

filosofie is afschrikking het vermogen om een 

tegenstander te ontmoedigen een vijandige 

actie te beginnen tegen de lidstaten. Dat 

wordt bereikt door geloofwaardige militaire 

capaciteit, die tegenwoordig onder andere 

tot uitdrukking komt door de aanwezigheid 

van parate troepen in de oostelijke navo-lid-

staten. Maar evengoed wordt afschrikking 

De Verenigde Staten zijn niet langer 
een betrouwbare bondgenoot [1]

Eens, het beleid van Donald Trump 
is schadelijk voor de navo

door Theo Brinkel

De auteur is redactielid van CDV. Hij schrijft deze 
bijdrage op persoonlijke titel.
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`  gere defensiebegroting over jaren kunt be-

reiken op het punt van afschrikking, kan in 

politiek opzicht in een paar dagen ongedaan 

worden gemaakt door de onderlinge solida-

riteit tussen lidstaten in twijfel te trekken. 

Poetin spint er garen bij.

Nu kan worden tegengeworpen dat Ameri-

kaanse instituties sterker zijn dan de persoon 

van de president. Dat is ook zo, maar een pre-

sident kan veel verzieken. De Amerikaanse 

grondwet kent weliswaar de nodige checks-

and-balances, maar die kunnen niet zoveel 

uitrichten als de belangrijkste instituties in 

handen zijn van Trumps partijgenoten. Bo-

vendien is hij de commander in chief, dus als 

puntje bij paaltje komt, geeft Trump het bevel.

Tijdens de navo-top die in mei in Brussel 

was georganiseerd hoopte iedereen dat pre-

sident Trump de twijfel die hij had gezaaid 

zou wegnemen. Dat had gekund wanneer hij 

als president van de vs en als commander in 

chief van de Amerikaanse strijdkrachten on-

omwonden zou hebben verklaard dat hij elke 

navo-lidstaat bij een aanval te hulp zou ko-

men. Verder dan de belofte ‘We will never 

forsake the friends who stood by our side’ 

wilde hij echter niet gaan; zijn ideologie van 

‘America first’ staat hem immers in de weg. 

‘America first’, ofwel: eigen volk eerst; dat 

kan nooit een solide basis zijn voor solidari-

teit tussen landen. In dat opzicht is het be-

leid van president Trump schadelijk voor de 

navo. Veel meer dan we gewend waren, is 

Euro pa op zichzelf aangewezen.

bereikt door een geloofwaardige politieke op-

stelling van de lidstaten, die op overtuigende 

wijze bereid zijn voor elkaars veiligheid op te 

komen als één van hen wordt aangevallen.

De basis daarvoor is artikel 5 van het navo-

verdrag. Dat artikel bepaalt dat een gewapen-

de aanval tegen één van de lidstaten wordt 

gezien als een aanval tegen alle. En als een 

gewapende aanval plaatsvindt, zal elk van de 

lidstaten de aangevallen partij of partijen 

bijstaan in de uitoefening van het recht op 

zelfverdediging ‘door terstond (…) op te tre-

den op de wijze die zij nodig oordeelt, met 

inbegrip van het gebruik van gewapend ge-

weld, om de veiligheid van het Noord-Atlan-

tisch gebied te herstellen of te handhaven’. 

Let goed op de regels tussen de aanhalings-

tekens. Er staat niet dat lidstaten op grond 

van het verdrag verplicht zijn elkaar gewapen-

derhand te hulp te komen. De navo respec-

teert de soevereiniteit van de lidstaten tot 

het uiterste. Juist omdat de lidstaten op basis 

van hun soevereine besluit bereid zijn voor 

elkaars veiligheid op te komen, wordt de ge-

loofwaardigheid van de afschrikking ver-

sterkt. Maar wie die politieke bereidheid in 

twijfel trekt, tast uitgerekend deze geloof-

waardigheid aan. Precies daarom is de op-

stelling van president Trump zo riskant.

* * *
Natuurlijk heeft Trump gelijk als hij zegt dat 

de meeste Europese navo-lidstaten de afgelo-

pen twintig jaar voor een dubbeltje op de eer-

ste rang hebben willen zitten. En zeker, deze 

lidstaten moeten er de komende jaren voor 

zorgen dat zij volgens de afspraak die zijzelf 

hebben gemaakt twee procent van hun bbp 

aan hun defensie besteden. Het cda was trou-

wens de partij die op dat punt de hardste pa-

ragrafen in zijn verkiezingsprogramma had 

staan. Maar alle versterking die je met een ho-

‘Eigen volk eerst’ kan nooit 
een solide basis zijn voor 
solidariteit tussen landen
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De speech die president Trump onlangs hield 

tijdens de onthulling van het 9/11 and Article 

5 Memorial bij het nieuwe navo-hoofdkwar-

tier, was verwarrend. Terwijl Trump de navo-

partners wees op hun betalingsverplichtin-

gen, sprak hij geen onvoorwaardelijke steun 

aan artikel 5 uit. De ironie wil dat artikel 5 

slechts eenmaal van toepassing is verklaard, 

namelijk in reactie op de aanval op de vs van 

11 september 2001. Het monument dat Trump 

onthulde, herdenkt de niet-Amerikaanse 

navo-militairen die vervolgens in Afghani-

stan omkwamen.

Kort daarop maakte Trump bekend het Parij-

se klimaatverdrag af te wijzen. De stortvloed 

aan kritiek ging inhoudelijk voorbij aan het 

feit dat Obama het akkoord – dat advies én 

instemming van de Senaat vereist – via een 

executive order slechts ‘geadopteerd’ had. 

Voorts moet worden bedacht dat bedrijven 

en staten in de vs allang belangrijke stappen 

nemen op het gebied van co2-reductie (zoals 

Texas met windenergie). Ook hebben de criti-

casters geen belangstelling voor de vraag 

waaróm de vs ‘Parijs’ niet steunen. Een van 

de redenen is dat het verdrag in meer con-

trole op de nationale besluitvorming van soe-

vereine staten voorziet (global governance). 

Ironisch genoeg werd in de Europese discus-

sie over ttip aan een soortgelijk bezwaar 

groot belang gehecht.

Een derde factor in het onzekerheidsgevoel 

 jegens de vs  is het hardnekkige beeld dat de 

nieuwe regering ‘anti-Europees’ zou zijn. De 

populistische stroming in Trumps entourage 

is inderdaad weinig Europa-vriendelijk, maar 

belangrijke ministers zijn dat juist wel. Van 

belang daarbij is dat door veel Amerikanen 

– los van hun politieke voorkeur – ‘Brussel’ 

wordt gelijkgesteld aan ‘Washington’, maar 

dan nog erger. Het is niet zo dat ze per definitie 

de desintegratie van Europa nastreven, maar 

ze bekritiseren de big government die Brussel 

in hun visie lijkt te vertegenwoordigen.

* * *
De voorgaande factoren spelen een rol in het 

Europese beeld van onbetrouwbaarheid van 

de vs. Maar wat is betrouwbaarheid? Obama 

zei in 2012 dat hij een red line trok bij het ge-

bruik van chemische wapens in Syrië, maar 

toen in 2013 puntje bij paaltje kwam, weiger-

de hij consequenties te verbinden aan zijn 

uitspraak. Dat was een beslissend moment in 

door Brigitte Bauer

De auteur is lid van de Commissie Buitenland 
(portefeuille Trans-Atlantische relaties) van het 
cda. Zij is tevens verbonden aan The University of 
Texas at Austin.

De Verenigde Staten zijn niet langer 
een betrouwbare bondgenoot [2]

Oneens, Europa moet kritischer 
naar zichzelf kijken

CDV_17_02_binnenwerk.indb   12 29-06-17   14:39



Christen Democratische Verkenningen | Zomer 2017

13

uit ‘de trans-Atlantische onzekerheid’ niet 

feitelijk een vlucht in een andere onzeker-

heid? Hoe robuust is dat versterkte Europa? 

Dankzij Macron is een frexit nú weliswaar 

voorkomen, maar vooralsnog is onduidelijk 

wat ‘verdere eu-integratie’ concreet inhoudt 

én of men erin zal slagen om daarvoor draag-

vlak onder de bevolking te krijgen. Lukt dat 

niet, dan zal het populisme hoogstwaar-

schijnlijk opnieuw aan kracht winnen. De ver-

kiezingsuitslagen in Nederland en Frankrijk 

betekenen allerminst dat het populisme is 

‘verslagen’; ze duiden hooguit op een adem-

pauze. Politici zouden deze moeten aangrij-

pen om de eu meer in lijn te brengen met de 

wensen van de kiezer. Dat betekent zeker niet 

het einde van Europa, maar wel hervormin-

gen in Brussel, mét daarin een centrale plek 

voor het trans-Atlantische bondgenootschap, 

dat zijn waarde heeft bewezen.

Vooral na de Tweede Wereldoorlog hebben de 

vs zich tegenover Europa buitengewoon be-

trouwbaar getoond. Ons nu afkeren van de vs 

is overmoedig en strategisch gevaarlijk, en 

zal ertoe leiden dat de vs zich in toenemende 

mate afwenden van Europa. En dat terwijl 

Euro pa naast Canada en Oceanië alleen met 

de vs die unieke relatie heeft van diepgewor-

telde gedeelde waarden. Bovendien is Europa 

voor zijn veiligheid blijvend afhankelijk van 

de vs. Dit betekent niet dat Europa niet méér 

zou moeten samenwerken, bijvoorbeeld bij 

de omgang met het migratievraagstuk. Op 

dit punt kan succesvolle militaire samenwer-

king tussen de Europese navo-partners res-

pect afdwingen in de vs. En dat is in ieders 

belang. In een wereld vol brandhaarden zijn 

bondgenootschappen cruciaal. ‘There is only 

one thing worse than fighting with allies and 

that is fighting without them’, zei Churchill 

al. Hij sprak uit ervaring.

de buitenlandse politiek: het maakte Amerika 

onvoorspelbaar, ondermijnde haar positie en 

stimuleerde expansieactiviteiten van onder 

meer China, Rusland en Iran. Daarentegen 

stelt Trumps precisiebombardement van de 

lanceerbasis van chemische wapens in Syrië 

paal en perk aan dergelijke oorlogsmisdaden.

Laten we het bovendien eens omdraaien: hoe 

betrouwbaar is Europa vanuit Amerikaans 

perspectief? Het niet nakomen van financië-

le afspraken door de eu-partners en hun 

niet-aflatende bezuinigingen op defensie 

zijn al langer een probleem. Daarnaast heeft 

Europa meestal de vs de kastanjes uit het 

geopolitieke vuur laten halen – overigens 

niet zonder kritiek op veilige afstand. En last 

but not least ontbreekt het in Europa’s bui-

tenlandse politiek vaak aan eendrachtige 

standpunten. Feitelijk is Europa sinds de 

Tweede Wereldoorlog, en vooral na de val 

van de Muur, geopolitiek volledig in de luwte 

gebleven, in de comfortabele wetenschap 

dat de vs voor militaire veiligheid en slag-

kracht zouden zorgen. Het is daarom on-

terecht – en dat is zacht uitgedrukt – om de 

vs in het rijtje bedreigingen voor Europa in 

één adem te noemen met de radicale islam, 

Rusland en China, zoals Donald Tusk eind ja-

nuari 2017 deed.

* * *
In de relatie tussen de vs en Europa speelt ze-

ker ook mee dat de huidige president een con-

servatief beleid voert, wat traditioneel impo-

pulair is in Europa. In Trumps populistische 

trekken vinden sommigen de legitimiteit om 

de vs te veroordelen en vervolgens hun heil 

elders te zoeken, bijvoorbeeld in een her-

nieuwd zelfbewustzijn van Europa dat meer 

en meer op zichzelf zou zijn aangewezen. 

Daarbij wordt de hoop gevestigd op de as 

Merkel-Macron. Maar betekent deze vlucht 
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Met het islamisme zijn we eerder 
getuige van een nihilistische twintig-
ste- eeuwse politieke ideologie dan 
van iets wat lijkt op de traditionele 
islamitische heerschappij. Zo vond 
de vernietiging van Palmyra pas 
plaats met de opkomst van het isla-
misme; een barbaarse, van cultuur 
gestripte, ideologische vorm van de 
politieke islam.

Het leven van veel westerse mensen is de 

laatste decennia geraakt door het islamisme, 

zoals de afgelopen maand opnieuw zicht-

baar is geworden in Parijs, Brussel, Londen 

en Manchester. In deze bijdrage wil ik voor 

dit verschijnsel een ietwat ongewone stelling 

verdedigen, namelijk dat het islamisme – in 

tegenstelling tot wat vaak wordt betoogd – 

een door en door moderne politieke ideolo-

gie is. De gangbare visies op dit onderwerp 

zijn zeer politiek gemotiveerd en kunnen 

dan ook als zodanig worden gecategori-

seerd: er bestaat, kortom, zowel een linkse 

als een rechtse benadering.

De linkse benadering benadrukt vooral de 

sociaaleconomische wortels van het islamis-

me. Het neigt er zogezegd naar om islamis-

me te zien als een reactie van economisch 

achtergebleven gedeelten van de bevolking 

of van culturele of etnische minderheden te-

gen een samenleving die wordt gezien als 

ongelijk. De gangbaarste rechtse benade-

ring, die de meeste liberalen en neoconserva-

tieven gemeen hebben, ziet het islamisme 

goeddeels als een vreemde politieke ideolo-

gie. Zij zou namelijk een achterlijke, religieus 

geïnspireerde reactie zijn op de moderne 

westerse verlichtingswaarden, zoals vrijheid 

en gelijkheid. In dit opzicht wordt het isla-

misme gezien als iets wat in het geheel niets 

van doen heeft met onze eigen cultuur en be-

schaving.

Er is volgens mij echter nog een derde per-

spectief, dat vermoedelijk eveneens als rechts 

valt te typeren, maar noch liberaal, noch neo-

conservatief van aard is. Eerder is er sprake 

van een traditioneel conservatief gezichts-

punt, waarin het idee is dat het islamisme een 

reactie is tegen bepaalde vormen van moder-

nisering, secularisering en de teloorgang van 

traditionele waarheden. Dit is vergelijkbaar 

met wat we in het Westen zelf hebben gezien 

in de grote twintigste-eeuwse politieke ideo-

logieën, waaronder het fascisme en nationaal-

socialisme. In veel opzichten heeft het isla-

misme meer weg van deze extreemrechtse 

door Federico Ottavio Reho

De auteur is onderzoeksmedewerker voor het 
Martens Centre, de denktank van de Europese 
Volkspartij.

ACTUALITEIT
Islamisme: een westerse politieke 
ideologie?
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Islamisme: een westerse politieke ideologie?
door Federico Ottavio Reho

totalitaire ideologieën dan van enige traditio-

nele religieuze structuur. Om te begrijpen 

hoe dat precies zit, is het behulpzaam te kij-

ken naar de ontwikkeling van een aantal wes-

terse ideeën onder conservatieven aan het 

eind van de negentiende eeuw en naar de tra-

gische versmelting van veel conservatieve ge-

luiden met het fascisme en het nationaalsocia-

lisme in de twintiger en dertiger jaren.

Het conservatisme ontstond in de negen-

tiende eeuw in een poging de traditionele, 

veelal religieus gefundeerde waarden van de 

Europese beschaving te verdedigen tegen de 

golf van politieke, sociale en economische 

modernisering destijds. Tegen het einde van 

de negentiende eeuw komt echter een rela-

tief onbekend fenomeen op, dat desondanks 

buitengewoon belangrijk is voor het begrij-

pen van de twintigste eeuw. Er ontstaat dan 

namelijk een geheel nieuwe vorm van con-

servatisme; een die weliswaar aan de kritiek 

op de moderne beschaving vasthoudt en op-

komt voor de – zij het in een nogal geïdeali-

seerde vorm – traditie, maar die ook de nihi-

listische, nietzscheaanse trek omarmt die de 

Europese cultuur van die tijd stempelt.1

Dit was een tot dan toe zeer ongebruikelijk 

conservatisme. In feite was het een revolutio-

nair conservatisme, omdat het de traditionele 

– christelijke – grondbeginselen minachtte 

en niet levensvatbaar vond. In de daaropvol-

gende zoektocht naar nieuwe absoluutheden 

kwamen deze conservatieven vaak uit bij 

mystisch nationalisme of bij een corporatis-

tisch en conservatief getint socialisme. Waar 

het traditionele conservatisme vanuit zijn 

christelijk universalisme zeer sceptisch was 

over nationalisme en het als afgoderij be-

schouwde, daar werd het nieuwe conserva-

tisme er dodelijk toe aangetrokken. Het res-

sentiment over de teloorgang van zin en 

betekenis trachtte men te overwinnen met 

voortdurende, veelal gewelddadige, spron-

gen voorwaarts. Langs deze weg kwamen 

conservatieven in de jaren twintig en dertig 

uit bij fascisme en nationaalsocialisme, die 

door velen van hen werden gezien als min-

dere kwaden in de strijd tegen het commu-

nisme.

Het islamisme lijkt op deze moderne politie-

ke ideologieën, omdat zowel de islamitische 

samenlevingen als de moslimgemeenschap-

pen in het Westen in de laatste eeuw een top-

down afgedwongen proces van secularisatie 

en modernisering hebben ondergaan dat ver-

gelijkbaar is met dat wat onze westerse sa-

menlevingen hebben meegemaakt tijdens de 

negentiende eeuw. Dit greep eerst plaats via 

de gedwongen modernisering door de wes-

terse koloniale machten, maar belangrijker 

nog is dat dictatoriale figuren de moderniteit 

oplegden. We moeten dan denken aan leiders 

als Atatürk in Turkije, Nasser in Egypte en la-

ter Saddam Hoessein in Irak. Hoewel deze 

dictators geen democratische rechtsstaat 

voorstonden, waren zij door en door moderne 

figuren. Zij zagen religie als een macht uit 

vervlogen tijden en meenden dat het zonder 

de verdrukking van godsdienst onmogelijk 

was hun landen te moderniseren. Dat is de 

achtergrond van het gedwongen modernise-

ringsproces van de islamitische samenlevin-

gen. Waar nu het conservatisme dat hiervoor 

is beschreven een conservatisme zonder 

christendom is, daar is het tegenwoordige is-

lamisme een islamisme zonder islam; een 

ideologie die zichzelf heeft losgesneden van 

de culturele wortels van de islamitische be-

schaving.

Een van de opvallendste voorbeelden van 

deze culturele onthechting is het lot dat Pal-

myra heeft getroffen. Palmyra was een antieke 
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 Semitische stad van verbluffende schoon-

heid die lang voor de opkomst van de islam is 

gebouwd. Vrijwel sinds het ontstaan van de 

islam in de zevende eeuw viel Palmyra onder 

islamitische heerschappij. De stad werd ge-

koesterd en beschermd door de islamitische 

machthebbers: ze werd gezien als het over-

blijfsel van een oudere en grote beschaving 

die door de islam werd opgenomen, ver-

beterd en uitgebouwd. Zoals het christen-

dom voortbouwde op de klassieken en die 

christia niseerde, zo deed de islam dat met de 

oude hellenistische beschavingen van het 

Oosten. De vernietiging van Palmyra vond 

pas plaats met de opkomst van het islamis-

me; een barbaarse, van cultuur gestripte, 

ideologische vorm van de politieke islam.

Zo zijn we dus eerder getuige van een nihilis-

tische twintigste- en eenentwintigste-eeuw-

se politieke ideologie dan van iets wat lijkt 

op de traditionele islamitische heerschappij. 

Onder westerse moslims is dit islamisme 

zonder islam eveneens zichtbaar: veel terro-

risten zijn geen daadwerkelijk praktiseren-

de moslims. Zij radicaliseren in de zoektocht 

naar waarheden die ze zijn kwijtgeraakt en 

verhouden zich amper tot de islamitische 

traditie als zodanig. We zouden het daarom 

weleens mis kunnen hebben wanneer we het 

islamisme bezien als een wezensvreemde 

politieke ideologie. Het perspectief dat daar-

aan ten grondslag ligt, is de gedachte dat het 

Westen te vereenzelvigen valt met de ver-

lichtingswaarden. Maar dat is een ronduit 

verkeerd gezichtspunt, want er bestaat even-

goed een reeks buitengewoon onvrije wes-

terse politieke tradities, zoals communisme 

en nationaalsocialisme, en het islamisme be-

hoort hier waarschijnlijk eveneens toe.

Dit alles betekent niet dat islamisme niets 

van doen heeft met de islam. Dat zou zoiets 

zijn als beweren dat het antisemitisme van 

de nazi’s geheel losstaat van het traditionele 

antisemitisme dat in vroegere christelijke 

samenlevingen voorkwam. Er is een ‘atmos-

ferisch’ verband, maar het gaat om heel ver-

schillende fenomenen. Het eerste was biolo-

gisch en pseudowetenschappelijk van aard, 

terwijl het tweede vooral religieuze wortels 

had. Islamisme lijkt op zijn beurt een reactie 

binnen islamitische samenlevingen en ge-

meenschappen te zijn op de pijnlijke ver-

anderingen die het moderniseringsproces 

teweegbrengt, maar dan één of twee eeuwen 

later dan in het Westen.

Het verband tussen het islamisme en wester-

se politieke ideologieën is mijns inziens 

goed begrepen door enkele van de stevigste 

opponenten van het islamisme, die meenden 

dat de westerse beschaving en het islamisme 

geheel onverenigbaar waren. Bijvoorbeeld 

door Oriana Fallaci, de Italiaanse journaliste 

die in de nasleep van 9/11 zeer populair werd 

vanwege haar islamkritiek. Precies de keuze 

voor de term ‘islamisme’ als tegengesteld 

aan ‘islam’ is een signaal dat we ons ervan be-

wust zijn te spreken over een moderne poli-

tieke ideologie. De Britse filosoof John Gray, 

die een vergelijkbaar standpunt is toege-

daan, schreef daarom in verband met de Isla-

mitische Staat: ‘isis resembles a 20th century 

totalitarian state more than any type of tradi-

tional rule.’2

 Noten

1 Zie voor de beste weergave van dit type con-
servatieve beweging: Klemens von Klemperer, 
Germany’s New Conservatism. Its history and 
dilemma in the twentieth century. New York: 
Princeton University Press, 1957.

2 John Gray, ‘A point of view. Isis and what it 
 means to be modern’, bbc News Magazine, 
11 juli 2014.
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Een aantal Golfstaten, onder lei-
ding van Saoedi-Arabië, verbrak 
onlangs de betrekkingen met Qatar. 
Zij eisen onder meer dat het land Al 
Jazeera uit de lucht haalt, de ban-
den met Iran herziet, terroristische 
groeperingen niet langer steunt en 
een Turkse militaire basis in Qatar 
sluit. Deze crisis kan uitgroeien tot 
een geopolitiek drama.

De kraagtrap is onder jagers in het Midden-

Oosten een populaire vogel, vooral omdat 

het vlees van deze bedreigde diersoort libido 

verhogend heet te zijn. Voor de Arabische 

elite van de Golfstaten dan ook alle reden om 

massaal uit te rukken en de kalkoenachtige 

beesten te bejagen. Zo ook enkele tientallen 

jagers uit Qatar – een klein en zeer rijk land 

– die in de winter van 2015, begeleid door be-

wapende lijfwachten en een grote hoeveel-

heid valken, naar de zuidelijke woestijn van 

Irak togen. Onder hen ook enkele leden van 

de Al-Thani dynastie, de koninklijke familie 

van Qatar.

Het noodlot trof dit voorname gezelschap 

toen zij overvallen en ontvoerd werd door 

een zwaar bewapend konvooi van Sjiitische 

militanten. Deze ontvoering vormt wellicht 

een episode in een geopolitieke suspense-

thriller. Eén waarin het feitelijk draait om het 

zich opnieuw uitkristalliseren van machts-

verhoudingen die volgens sommige analis-

ten – en naar de stellige ambitie van enkele 

actoren – het einde inluidt van de door het 

Westen gedomineerde mondiale ordening. 

Pas afgelopen april werden de gijzelaars vrij-

gelaten tegen naar verluidt een astrono-

misch bedrag van liefst één miljard dollar. 

Kort daarop barstte begin juni een diploma-

tieke bom waarvan de definitieve gevolgen 

nu nog tamelijk onoverzichtelijk zijn. Wat 

maakt dat het kleine Qatar het zo aan de stok 

heeft met grote buur Saoedi-Arabië en in het 

kielzog daarvan met een groot deel van zijn 

kleinere buurlanden (goeddeels client states 

van Saoedi-Arabië)? En wat betekent de diplo-

matieke en economische isolatie van Qatar-

crisis in de Midden-Oosterse context?

Voor een antwoord is een drietal aspecten 

van belang: de stabiliteit van Saoedi-Arabië, 

de eigenzinnigheid van Qatar en de geopoli-

tieke dimensie van de Golfregio. Daarbij 

moet worden beseft dat in de vaak hectische 

wereld van het Midden-Oosten steevast een 

paar constanten zijn aan te wijzen. Zoals dat 

eigenlijk alles met alles samenhangt en dat 

door Alwyn de Jong

De auteur is historicus en gespecialiseerd in de 
internationale betrekkingen. Hij is werkzaam als 
strategieadviseur en schrijft aan de Universiteit 
Utrecht onder de werktitel Decline of the West? een 
dissertatie.
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De Qatar-crisis: kleine oorzaken, 
grote gevolgen?
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de vrienden van vandaag de vijanden van 

morgen kunnen zijn, en omgekeerd. 

* * *
In een werelddeel dat economisch sterk 

wordt gedomineerd door de export van 

grondstoffen als olie en gas vormt de olie-

prijs uiteraard altijd een belangrijke indica-

tor van economisch (en geopolitiek) wel-

bevinden. Wat dat betreft staat het er voor 

veel landen in het Midden-Oosten slecht 

voor. De continue lage olie- en gasprijzen 

van de afgelopen jaren raken ook de schat-

kist van Saoedi-Arabië hard. In een land 

waarin de loyaliteit van burgers elke dag op-

nieuw afgekocht moet worden vormt dit een 

extra risico. Haperende olie-inkomsten bete-

kenen toenemende kans op sociale onrust. 

De aanzienlijke kapitaalreserve die de Saoe-

di’s in de loop der jaren hebben opgebouwd, 

loopt momenteel snel terug. Dit als gevolg 

van onder meer de financiering van de oorlo-

gen in Jemen en Syrië (deels proxy-oorlogen 

tussen Saoedi-Arabië en Iran); het aanvullen 

van Egypte’s lege schatkist om bondgenoot 

president al-Sisi in het zadel te houden; de 

financiering van Da’wa, de islamitische mis-

siedrang in Afrika en het westen, en de voor-

noemde bekostiging van tribale loyaliteit.

De Saoedi’s beschikken over verschillende 

mogelijkheden om deze uitdaging het hoofd 

te bieden. Ten eerste structurele hervormin-

gen. De benoeming van Mohammed bin Sal-

man als nieuwe kroonprins lijkt hierop te 

wijzen, maar de vraag blijft of een gediversi-

fieerde economie die minder afhankelijk is 

van olie-inkomsten überhaupt reëel is. De 

tweede optie is olieprijsmanipulatie, maar 

de hoogtijdagen van de OPEC lijken voorbij. 

Een devaluatie van de riyal kan ten derde uit-

komst bieden, maar zal bij gebrek aan mid-

delen om tot importsubstitutie over te gaan 

de voedselprijzen opdrijven. Een nachtmer-

riescenario voor de Saoedi’s die weten wat de 

aanleiding van de Arabische Lente was. Rest 

de vierde mogelijkheid, die de Saoedi’s ook 

hebben gekozen: de gang naar de internatio-

nale kapitaalmarkten. Vorig jaar bracht men 

voor het eerst staatsobligaties uit en staats-

oliebedrijf Aramco zal worden geprivati-

seerd.

In deze keuze schuilt een deelverklaring 

voor de Qatar-crisis. Internationale kapitaal-

verstrekkers zijn niet gecharmeerd van in-

stabiliteit of sociale onrust. Er is de Saoedi’s 

daarom veel aan gelegen het deksel op de 

pan te houden. Het laatste wat de Saoedi’s 

daarbij kunnen gebruiken is een klein buur-

land dat onderdak biedt aan groeperingen 

zoals de bedoeïen-Ikhwan en de Moslim-

broederschap die erop uit zijn het anti-Saoe-

disch vuurtje op te stoken.

***

De Iraakse invasie van Koeweit in 1990 heeft 

Qatar andere lessen geleerd dan Saoedi-Ara-

bië. Dit laatste land trok de conclusie dat het 

voor zijn defensie sterk afhankelijk zou moe-

ten blijven van de VS èn dat elke groepering 

die daarover kritisch was als staatsvijand be-

schouwd moest worden. Dit leidde al in de 

jaren negentig tot de repressie van groepe-

ringen als de Moslimbroederschap. De latere 

Arabische Lente – vooral het echec rond Mos-

limbroeder en kortstondig Egyptisch presi-

dent Morsi -versterkte Riyad bovendien in 

zijn opvatting dat dergelijke groeperingen 

volledig uitgebannen dienden te worden. De 

Moslimbroederschap werd daarop prompt 

bestempeld als terroristische organisatie. 

Qatar trok eveneens de conclusie dat het 

voor zijn defensie sterk zou moeten blijven 

leunen op de VS, maar ook dat het een eigen-

standige rol moest spelen door als klein land 
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De Qatar-crisis: kleine oorzaken, grote gevolgen?
door Alwyn de Jong

internationaal invloed te vergaren. Hiertoe 

doet Qatar enerzijds slimme investeringen 

in grote westerse ondernemingen en voet-

balclubs, maar anderzijds treedt het ook op 

als sponsor van jihadistische strijdgroepe-

ringen in landen als Libië en Syrië. Tegelij-

kertijd wist Qatar zijn soft power uit te bou-

wen via een tv-netwerk als Al Jazeera. 

Qatar wilde kortom meer zijn dan een client 

state van Saoedi-Arabië en bleek daartoe in 

staat dankzij astronomische aardgasbaten. 

Deze eigenzinnige opstelling van Qatar 

moest echter wel tot spanningen met Saoedi-

Arabië leiden. Helemaal omdat Qatar ook be-

reid bleek om evenals Turkije een safe haven 

te worden voor uit Egypte, Saoedi-Arabië en 

andere landen gevluchte Moslimbroeders, 

waaronder Hamas. Bovendien bood Doha 

deze Moslimbroeders een mediaplatform 

om hun grieven tegen die landen van her-

komst te uiten (op voorwaarde dat geen kri-

tiek op Qatar zelf zou worden geuit). Onder 

hen ook Moslimbroeder en sharia-hoog-

leraar te Doha, sjeik Yusuf al-Qaradawi, die 

op de Arabische versie van Al Jazeera – dat 

een opvallend andere inhoud en toon kent 

dan de Engelstalige versie – regelmatig de ji-

had aanprijst en het Saoedische bewind de 

vermeende doodzonde van ‘samenwerking 

met zionisten’ aanwrijft (an sich heeft het 

Wahabistische Saoedi-Arabië geen pro-

bleem met de jihad zolang het zich maar niet 

tegen de machthebbers in Riyad keert).

De recente aankondiging dat Qatar een in 

2005 zelfopgelegd moratorium op de ont-

wikkeling van een groot met Iran gedeeld 

gasveld zal beëindigen vermindert in de 

ogen van Saoedi-Arabië en volgzame landen 

als Bahrein en de Verenigde Arabische Emi-

raten vermoedelijk bepaald niet de geleide-

lijk gegroeide perceptie dat Qatar zich tot 

een regionale schurkenstaat ontwikkelt.

* * *
Klaarblijkelijk heeft de irritatie over het dis-

loyale Qatar bij Saoedi-Arabië en enkele 

buurlanden een punt bereikt waarom zij tot 

een – hoogst ongebruikelijke – volledige di-

plomatieke en economische blokkade over-

gaan. Er is kennelijk iets grondig kapot ge-

gaan, waardoor het partnerschap in de 

Golfregio uiteenvalt. Het is gissen naar wat 

precies het omslagpunt is geweest binnen 

de reeds verzuurde onderlinge verhoudin-

gen. Misschien waren het de – kort na het be-

zoek van de Amerikaanse president Trump 

aan de regio – uitgelekte telefoontjes van Qa-

tarese emir die sympathiebetuigingen aan 

het adres van Iran suggereerden (volgens 

Qatar zelf een fake news-hack). Of wellicht 

was het toch het eerder beschreven bericht 

van het vrijkopen van de kraagtrap-jagers, 

een deal die van fundamentele Qatarese on-

betrouwbaarheid jegens de ‘soenitische 

zaak’ zou getuigen. Het bericht claimt name-

lijk dat ongeveer een derde van het notabene 

in koffers vervoerde losgeld van één miljard 

dollar in de zakken van de ontvoerders zou 

zijn verdwenen en dat een derde zou zijn 

door gesluisd naar de Iraanse sponsors van 

deze Sjiitische militanten (de betrokkenheid 

van Teheran roept extra vragen op). Het laat-

ste deel zou zijn gebruikt om soenitische ji-

hadisten in Syrië af te kopen om een inmid-

dels plaatsgevonden demografische swap 

De eigenzinnige opstelling 
van Qatar moest wel tot 
spanningen met Saoedi-Arabië 
leiden
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mogelijk te maken, waarbij grote groepen 

soennieten en sjiieten zijn uitgeruild.

Wat het omslagpunt ook is geweest, in de 

kern gaat deze kwestie bovenal over de geo-

politieke machtsverhoudingen in de Golf-

regio en in de wijdere omgeving van het Mid-

den-Oosten. De opties om te schaken lijken 

wat dat betreft voor Qatar beperkt. Natuur-

lijk, het zou zich nauwer kunnen verbinden 

aan Iran of aan de ‘Astana-alliantie’ van Rus-

land, Iran en Turkije, maar gegeven Qatar’s 

geografische positie als aanhangsel van Saoe-

di-Arabië lijkt dit complex en waarschijnlijk 

contraproductief. Qatar’s economie is daar-

voor teveel met de Golfregio verbonden. Bo-

vendien zullen de Amerikanen, die in Doha 

een grote militaire basis hebben en Iran re-

cent wederom als gevaar voor de wereldvrede 

hebben betiteld, dit niet accepteren. Doha 

zou zich ook kunnen beperken tot een nau-

were oriëntatie op Moslimbroederschap-

sympathisant Turkije, maar ondanks de pro-

Qatar retoriek van Turkije ligt dit evenmin 

voor de hand. Turkije is te ver verwijderd van 

Qatar om ter plekke effectief macht te kun-

nen uitoefenen en behoort bovendien, on-

danks ‘Astana’, vooralsnog tot de westerse al-

liantie. 

Waarschijnlijker is dat Doha probeert zijn 

opties te maximaliseren door optimaal te ba-

lanceren. Het zal de lijnen met Teheran en 

Ankara vooralsnog openhouden en zo trach-

ten de pijn van een deal met Saoedi-Arabië te 

verzachten. Washington, onder Trump een 

grillige partner, zal het willen gebruiken om 

die deal te sluiten en de schade te beperken. 

Hoe dan ook: Qatar zal concessies moeten 

doen, deels in het gelid van de Golfregio 

moeten terugkeren en een aantal geopolitie-

ke ambities moeten terugschroeven. Het zal 

voorts de toon jegens buurlanden moeten 

matigen, ook via Al-Jazeera.

* * *
Of – laatste mogelijkheid – maakt het Qatar 

überhaupt weinig (meer) uit dat het partner-

schap in de Golfregio is verbroken? De vijan-

den van gisteren kunnen immers zomaar de 

vrienden van morgen zijn. De Qatar-crisis 

kan uitgroeien tot een volgende geopolitieke 

test van de wilskracht, standvastigheid en 

discipline van de VS-geleide westerse allian-

tie. De vergelijking met de huidige gebeurte-

nissen in oost-Syrië dringt zich op. Indien 

sprake zou zijn van een blijvende impasse 

– bijvoorbeeld omwille van de dynamiek van 

een nulsomspel of uit angst voor eerverlies – 

dan dreigt verdere confrontatie in een regio 

die toch al bol staat van conflict en misère. En 

mocht Qatar, aangemoedigd door Iran of 

Turkije, daadwerkelijk overwegen zijn toe-

komst in een andere alliantie te verankeren, 

dan ligt een grootschalig conflict in het ver-

schiet. Gegeven het grote economische en 

strategische belang van de Golfregio zal een 

dergelijk conflict forse mondiale gevolgen 

hebben.
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Wie vroeger ‘egotripper’, ‘ijdeltuit’ of ‘blaas-

kaak’ werd genoemd, heet tegenwoordig 

een ‘narcist’. De popularisering van de psy-

chologie heeft hierin een grote rol gespeeld. 

Tik ‘narcisme’ bij Google in, en je stuit op tal 

van (pseudo)psychologische artikelen, blogs 

en boeken die je leren hoe je met de narcist 

moet omgaan. De doelgroep van deze zelf-

hulplectuur behelst mogelijke slachtoffers 

van narcisten. Terwijl je zou denken dat juist 

narcisten mensen zijn die zichzelf graag hel-

pen – als er dan toch per se hulp nodig is.

Maar de narcist hoeft niet van zijn aandoe-

ning verlost te worden en hoeft ook niet te le-

ren hoe hij zijn akelige trekken wat meer kan 

intomen. Integendeel. Zijn rotsvaste geloof 

in zijn ego en in zijn ambities hebben hem nu 

juist gebracht waar hij is! Het is hooguit jam-

mer dat ze worden omringd door zeurkou-

sen, die de schuld voor hun falen, hun twijfels 

en onzekerheden bij hem leggen. Kennelijk 

trekt de narcist steevast zulke labiele zwakke-

lingen aan. En ach, het is voor de onderlinge 

sociale relaties nu eenmaal goed om een zon-

debok te hebben. Bovendien: er wordt over 

hem gepraat, en negatieve praatjes zijn nog 

altijd beter dan stilte.

Narcisten laten zich eenvoudig ‘spotten’ in 

de politieke arena. Trump in Amerika, Bau-

det in Nederland: voer voor de psychologen 

onder de commentatoren, die graag aan-

tonen hoe hoog dergelijke heren scoren op 

de narcismeladder. Met devaluatie van de 

aanduiding ‘narcisme’ tot gevolg. Zeker, 

men maakt netjes onderscheid tussen dui-

ding en diagnose, en noemt het geen stoor-

nis, want dat mogen alleen degenen doen 

die ervoor hebben doorgeleerd én de betref-

fende lieden op consult hebben gehad. Dus 

blijft het bij bescheiden gissen. Maar daar-

mee is het kwaad al geschied. Want in het 

woud der narcisten ziet men inmiddels de 

gevaarlijkste onder de narcisten niet meer: 

de verborgen narcist. Die perfect acteert 

dat hij graag naar anderen luistert en van ze 

leert, en die wordt geroemd om zijn dege-

lijkheid, verlegenheid, eenvoud en ernstige 

zachtaardigheid, met daarin soms een o, zo 

sympathiek vleugje ironie. Juist deze ogen-

schijnlijk egoarme toeschouwer, die geen 

woord te veel spreekt, weet te imponeren. En 

vervolgens te manipuleren. Men verdenkt 

hem immers niet van vuile spelletjes. Hij is 

de verfrissende en betrouwbare noot der be-

schaving op de apenrots, en niemand heeft 

door hoezeer hij deze uitzonderlijke status 

uitbuit – dankzij de schreeuwlelijken die al 

menigmaal op amateursofa’s zijn geanaly-

seerd. Zo’n narcist is niet verliefd is op zijn 

eigen beeltenis, maar hoopt dat anderen 

zo verliefd op hem worden dat ze, als Echo, 

wegkwijnen en oplossen in het niets. En zon-

der dat het iemand opvalt. Zelfs zonder dat 

iemand ze mist.

door Désanne van Brederode

De auteur is schrijver. In deze rubriek belicht 
ze een woord of uitdrukking uit het politieke 
taalveld.

De narcist
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Twee keer schoven de Staten-Generaal de re-

gerende vorst terzijde. De eerste keer was in 

1581. Op 26 juli verklaarden de algemene sta-

ten van de geünieerde Nederlanden dat ze 

de ‘Coninck van Spaegnien’ niet langer als 

‘Prince’, vorst dus, erkenden. De tweede keer 

was in 2012. Op 27 maart besloot een van de 

kamers van de Staten-Generaal om voortaan 

zelf een informateur of formateur te benoe-

men, en de koning(in) aldus een rol bij de vor-

ming van een nieuwe regering te ontnemen.

* * *
Er zijn uiteraard verschillen. In 1581 zocht de 

vertegenwoordiging eerst naar een andere 

soeverein voor de landen in de bond. Pas toen 

dat niet lukte, besloot ze in 1588 zelf maar de 

leiding op zich te nemen. In feite had het 

meer voor de hand gelegen dat de Raad van 

State die rol vervuld had, maar daarin zaten 

nu eenmaal Engelse pottenkijkers. In 2012 

bleef de koning(in) gewoon gehandhaafd. 

Sinds de negentiende eeuw was zijn of haar 

politieke rol al langzaam uitgehold; dit was 

slechts het laatste restje.

De huidige Staten-Generaal hebben wel de 

naam gemeen met hun voorganger, maar in 

diverse opzichten zijn ze ook de opvolger 

van de Nationale Vergadering, die in 1796 

voor het eerst bijeenkwam en het ondeelbare 

Bataafse volk heette te vertegenwoordigen. 

Tot 1992 vergaderde de Tweede Kamer zelfs 

in dezelfde zaal, in grotendeels dezelfde 

opstelling. Ook de huidige Staten-Generaal, 

zegt de Grondwet vanaf het begin, vertegen-

woordigen het gehele Nederlandse volk. De 

oude algemene staten representeerden daar-

entegen de afzonderlijke standenvergade-

ringen.

Toch is de verwijzing naar de oude Staten-

Generaal in hun oorspronkelijke gedaante 

meer dan een archaïsme. Terwijl de Staats-

regeling voor het Bataafsche Volk van 1798 

ervan uitging dat er een ‘Volks-regeering bij 

Vertegenwoordiging’ was, en ‘alle bewind-

voerende Lichaamen’ daaraan ondergeschikt 

verklaarde, veronderstelt onze grondwet dat 

het parlement het volk vertegenwoordigt bij 

de regering. Terwijl de achttiende-eeuwse 

pogingen tot democratisering zich baseer-

den op de leer van het horizontaal gedachte 

sociaal contract (tussen burgers onderling) 

en de volkssoevereiniteit, koos de grondwet-

gever in 1815 voor de oude feodale gedachte, 

waarbij juist de ongelijke verticale verbinte-

nis tussen regering en volk het uitgangspunt 

vormt. Dat is nog steeds de grondstructuur 

van ons bestel, alleen is de van origine aristo-

cratische vertegenwoordiging sindsdien ge-

democratiseerd.

* * *
Regering en Staten-Generaal zijn twee af-

zonderlijke instanties, met ieder een eigen 

grondwetshoofdstuk. Maar hoe komt de re-

gering tot stand? Dat is de grote vraag. Tot 

1983 zei de grondwet dat de koning ministers 

‘naar welgevallen’ kon benoemen en ont-

door Jan Dirk Snel

De auteur is historicus. In deze rubriek belicht 
hij de actualiteit vanuit parlementair-historisch 
perspectief.

Extraparlementair
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slaan. Dat was sinds 1868 feitelijk al niet meer 

waar. Als de Staten-Generaal het vertrouwen 

in een minister of kabinet opzegden, kon de 

koning niet anders dan ontslag verlenen. Al 

sinds jaar en dag zijn fractievoorzitters en la-

ter ook fracties nauw bij de vorming van een 

nieuw kabinet betrokken. In die zin lijkt het 

weinig uit te maken dat de Tweede Kamer nu 

zelf de (in)formateurs benoemt.

Als de vraag opkomt hoe het toch kan dat 

 Nederlandse kabinetsformaties zo traag ver-

lopen, moet men dan ook decennia terug-

gaan. Men zou zich kunnen afvragen of de 

introductie van de informateur in 1951 geen 

ongelukkige beslissing was. Waarom niet 

direct de gedoodverfde minister-president 

aanwijzen, die daarna onmiddellijk begint 

met het formeren van een kabinet? Dat was 

waar de motie-Kolfschoten (kvp) in 1971 om 

vroeg. Maar juist de rechtse partijen die deze 

motie steunden, gaven er vervolgens geen 

uitvoering aan. Wel werden dat jaar tijdens 

het proces dat tot het kabinet-Biesheuvel 

leidde, voor het eerst de adviezen aan de 

koningin gepubliceerd en bracht informa-

teur Steenkamp (kvp) geregeld verslag uit 

van zijn vorderingen. Hoewel ook daarvoor 

kabinetsformaties soms vrij lang duurden 

– Drees iv vergde in 1956 122 dagen – is de ge-

middelde duur daarna wel langer geworden. 

Dirk Stikker (vvd), in 1951 de eerste informa-

teur, die overduidelijk geen beoogd premier 

was, zoals formateurs meestal wel waren, 

schreef in zijn memoires dat het voordeel nu 

juist was dat een informateur ‘meer armslag’ 

had dan een formateur. Die placht immers bij 

slagen verslag uit te brengen aan de Staten-

Generaal, terwijl een informateur alleen aan 

de koningin verantwoording hoefde af te leg-

gen en verder kon zwijgen. Das war einmal …

* * *

Men zou zich achteraf kunnen afvragen of 

het niet wenselijk was geweest dat koningin 

Juliana en koningin Beatrix strakker de regie 

hadden gevoerd. Nu gaat de Kamer voort in 

het eenmaal uitgezette spoor. Het gaat niet 

veel anders, maar het grootste bezwaar is wel 

het volstrekte gebrek aan fantasie. Sinds 1963 

is het gebruikelijk dat er een regeer akkoord 

is en dat fracties zich daaraan binden.  Alleen 

het kabinet-Den Uyl (1973-1977) was nog 

deels extraparlementair, doordat drie van 

de vijf deelnemende partijen (kvp, arp, 

ppr) zich niet bonden. Het kabinet-De Quay 

(1959-1963) was het laatste extraparlemen-

taire kabinet waarbij niet de fracties, maar wel 

de fractievoorzitters hun steun toezegden.

Maar daarvóór waren zulke kabinetten heel 

gewoon. Niet alleen de kabinetten-De Geer 

(1926-1929, 1939-1940) en -Ruijs de Beeren-

brouck iii (1929-1933) waren extraparle-

mentair, ook het kabinet-Van der Linden 

(1913-1918), dat de pacificatie van 1917 be-

werkstelligde, was dat. De kans op dergelijke 

kabinetten, die vrij zelfstandig tegenover 

het parlement staan, en daarmee de kans op 

een gezond dualisme, is nog kleiner gewor-

den nu de Kamer zelf wil bepalen wie er gaat 

regeren. Dat is het belangrijkste bezwaar 

tegen deze gang van zaken: dat het principi-

ele onderscheid tussen regering en volksver-

tegenwoordiging uitgewist wordt. De Staten- 

Generaal horen niet te regeren, maar het 

volk te vertegenwoordigen bij de regering.

Het principiële onderscheid 
tussen regering en 
volksvertegenwoordiging 
wordt uitgewist
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Christendemocratie: 
bemiddelen tussen staat en 
straat

Hoe kan een brug worden geslagen tussen volks vertegen-
woordiging op basis van beginselen en de vertolking 
van de stem van het volk? Dat is steeds de uitdaging van 
christendemocratische politiek geweest. Tegenwoordig 
is de vraag hoe een volksvertegenwoordiger namens de 
burgers tot de verbeelding spreken kan, misschien wel 
urgenter dan ooit. Het is een opgave die specifiek voor de 
christendemocratie relevant is en uitdaagt tot nieuwe vormen 
van pacificatiepolitiek.

door Geerten Boogaard, Jan Prij, Jan Schinkelshoek  
& Hans Vollaard

Boogaard is universitair docent staats- en bestuursrecht te Leiden, Prij is hoofd-
redacteur ad interim van Christen Democratische Verkenningen, Schinkelshoek is 
directeur van een communicatiebureau in Den Haag en oud-lid van de Tweede 
Kamer voor het cda, en Vollaard is universitair docent Nederlandse en Europese 
politiek binnen het Instituut Politieke Wetenschap van de Universiteit Leiden.

Het	cdv-lentenummer	van	dit	jaar ging over de toekomst van het cda 
als politieke partij. Politieke partijen vormen van oudsher een bemidde-
lende rol tussen het openbaar bestuur en de samenleving; zij zijn cruciaal 
voor het bewaren van de maatschappelijke vrede. Die bemiddelende rol 
is echter niet meer vanzelfsprekend, vooral omdat de partijen hun ver-
binding met de samenleving zijn kwijtgeraakt. The party on the ground 
heeft aan belang verloren; dat is gepaard gegaan met een versterking van 
the party in public office.1

Dit zomernummer gaat over de toekomst van de christendemocratische 
politiek. Dat begint met terugblikken en evalueren. Hoe is het ons de af-
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gelopen kabinetsperiode in de oppositie vergaan? Hoe kijken we terug op 
de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen? Verbond het cda staat en straat? 
Dat laatste gaat de christendemocratie in het bijzonder aan. Méér dan 
 andere ideologieën is zij de natuurlijke verdediger van een politiek van 
gedeelde verantwoordelijkheid die door burgers gezamenlijk gedragen 
wordt. In afwijking van het ‘algemeen menselijk hiërarchisch patroon’ 
konden zich mede dankzij het christendom in Europa een burgerlijke 
 cultuur en een politiek ontwikkelen waarin niet de macht van de sterkste 
doorslaggevend is, of wie de meeste stemmen krijgt, maar een politieke 
representatie waarin ‘ieder mens telt’.2 Is dat gelukt in de afgelopen 
 periode, en hoe dragen we die fakkel de toekomst in?

Twee	soorten	representatie:	beginselen	uitdragen	of	geluiden	

vertolken

Het verkiezingsresultaat kan grofweg langs twee lijnen worden geëvalu-
eerd. Je kunt zeggen dat het cda weer voorzichtig de aansluiting bij de 
zorgen van de gewone kiezer heeft gevonden. De kiezers hebben zichzelf 
weer in het cda herkend en hun stemmen op lijst 5 zijn een oproep aan de 
partij om die zorgen herkenbaar te blijven vertolken. Je kunt ook zeggen 
dat het cda weer voorzichtig zichzelf is geworden. De kiezers hebben dan 
vooral de christendemocratie weer herkend, en hun stemmen op lijst 5 zijn 
dan een oproep aan het cda om dicht bij die beginselen te blijven. Waar-
schijnlijk (en hopelijk) zijn beide benaderingen een beetje waar. Ze zijn in 
ieder geval allebei legitiem. Er zitten namelijk twee visies op politieke 
 representatie achter: vertegenwoordiging door beginselen uit te dragen, 
of door geluiden te vertolken.

Dat dit twee verschillende benaderingen van representatie zijn die in 
concrete gevallen tot verschillende uitkomsten kunnen leiden, bleek in 
de afwikkeling van het referendum over het eu-Associatieverdrag met 
 Oekraïne. In de Staten-Generaal, die krachtens artikel 50 van onze Grond-
wet gezamenlijk het ‘gehele Nederlandse volk vertegenwoordigen’, werd 
namens het cda in de Tweede Kamer de ene, en in de Eerste Kamer de an-
dere benadering gehanteerd. In de Tweede Kamer verdedigde Omtzigt het 
overnemen van de uitslag van het referendum – niet omdat hij inmiddels 
tegen het verdrag of voor referenda was, en ook niet alleen omdat Buma dat 
nu eenmaal van tevoren had beloofd, maar vooral principieel democra-
tisch: ‘Natuurlijk kun je de uitslag van een raadgevend referendum, dat 
niet juridisch bindend is, naast je neerleggen, maar democratisch gezien 
kan dat niet.’3 In de Eerste Kamer verdedigde Knapen een andere positie 
op basis van een andere redenering. Hij nam veel meer ruimte voor een 
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eigen afweging als volksvertegenwoordiger. Daarin liet hij de tegenstem 
van tweeënhalf miljoen burgers uiteindelijk minder zwaar wegen dan alle 
redenen waarom het eu-Associatieverdrag in christendemocratische ogen 
een goed idee was.4 Van belang is hier dat Omtzigt en Knapen zich als 
christendemocraten beiden uitspraken vóór het Associatieverdrag. Even-
eens woog voor beide volksvertegenwoordigers de uitslag van het referen-
dum daarover zwaar. Alleen koos de fractie in de Tweede Kamer uiteinde-
lijk voor het vertolken, en de fractie in de Eerste Kamer – gedeeltelijk – voor 
het volgen van de beginselen. Beide posities zijn goed verdedigbaar vanuit 
de representatieve democratie. Beide posities hebben historische wortels, 
beide posities zijn ‘christendemocratisch’, beide posities zijn waardevol 
voor de toekomst. Hoe deze tegenstelling te begrijpen, te waarderen en in 
de politieke praktijk vruchtbaar te maken?

In feite worden daarmee ook de volgende vragen urgent: Waar staat en 
gaat het cda voor? Wat is de ideo logische overtuiging van het cda? Gaat 

het vooral bezorgde geluiden ver-
tolken vanuit het volk, of gaat het de 
eigen beginselen een opfrisbeurt 
geven die nu juist voor het welzijn 
van heel het volk bedoeld zijn? 
Het cda kan ook beide doen, maar 
hoe komt dat dan samen? James 
Kennedy stelt in dit nummer: 
‘Het cda na 1980 hield nog beginse-
len over die duidden op een christe-

lijke erfenis, zoals de begrippen rentmeesterschap, gespreide verantwoor-
delijkheid en publieke gerechtigheid. Maar hoe zijn die beginselen te 
herscheppen in een tijd waarin geloof in onwrikbare waarheden verdampt 
is en waarin de organisaties die dit erfgoed nog belichaamden niet meer 
hetzelfde gewicht hebben? Het zal nog moeilijk zijn om beginselen samen 
te smeden met een telkens weer verschuivend electoraat.’5

Hoe	is	het	zo	gekomen?	Politiek	van	de	toegenomen	

verwachtingen	en	de	onbedoelde	gevolgen

Het politieke verbindt mensen als burgers in een staat en belichaamt het 
vermogen van burgers om gezamenlijk zorg te dragen voor verantwoorde 
‘vertaling’ en institutionele vormgeving ten behoeve van het goede leven, 
waarbinnen iedereen zo veel mogelijk tot zijn recht kan komen. Om dit 
vermogen te kunnen bewaren is er onvermijdelijk een onderscheid tussen 
regeerders en geregeerden nodig, en er is dus per definitie een represen-

Gaat het cda vooral bezorgde 
geluiden vertolken vanuit 
het volk, of gaat het de eigen 
beginselen een opfrisbeurt 
geven die voor het welzijn van 
heel het volk bedoeld zijn?
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tatieprobleem. Bovendien ligt constant het risico van machtsmisbruik op 
de loer, en wel door vertegenwoordigers van de meerderheid die ten koste 
van minderheden en de menselijke pluriformiteit hun manier van leven 
willen opleggen aan anderen.

Maar hoe is de politieke ruimte te bewaren waarin iedereen mee mag 
doen, als sommige stemmen zich niet gehoord weten of als mensen zich 
niet gerepresenteerd voelen? Hoe is zowel voor als met burgers politiek te 
bedrijven, nu beginselpolitiek wat uit de tijd is geraakt? Beginselpartijen, 
zoals de voorlopers van het cda, die nog vooral vanuit de samenleving 
dachten, verenigden zich op grond van een partijprogramma waarmee 
men zo veel mogelijk mensen aan zich probeerde te binden (de zogenoem-
de catch-allpartij). Het politieke programma werd leidend, en hoe men het 
een en ander via allerlei vormen van beleid zo goed mogelijk voor de bur-
gers (of misschien wel voor de eigen slinkende achterban) bestuurlijk 
‘ regelen’ kon. Er kwam met de opkomst van de verzorgingsstaat een in-
strumentele politiek op waarin zowel de verwachtingen toenamen van wat 
politiek vermag, als ook de teleurstelling dat in toenemende mate bleek 
dat de politiek die verwachtingen niet kon waarmaken. In een notendop: 
de open grenzen, die ons volgens de ideologie van de gevestigde partijen 
meer welvaart moesten bezorgen, leidden tot het verlies van eigenheid in 
sociaaleconomische en sociaal-culturele zin, en ook tot nieuwe tweedelin-
gen. Technologie die ons leven moest veraangenamen, leidde tot verlies 
aan werkgelegenheid in de industrie. De door progressief liberale partijen 
gepropageerde bevrijding van het individu leidde tot normvervaging. 
De zo geroemde Hollandse geest van tolerantie leidde tot een nieuwe 
 onverschilligheid. Het multiculturele idealisme wakkerde het verlangen 
naar eigen gemeenschap aan.6 Dat de toegenomen verwachtingen van wat 
instrumentele, vooral bestuurlijk ingestelde politiek vermag, wel tot 
 teleurstellingen móést leiden, werd met de Fortuynrevolte en de opkomst 
van populistische partijen duidelijk. Deze partijen kwamen op voor groe-
pen mensen die in de standaard politieke verhalen die uitgingen van 
grenze loze vooruitgang van iedereen, niet waren verdisconteerd. In deze 
groepen leefde bijvoorbeeld het verlangen naar een gemeenschap waarin 
de mens zich thuis kon voelen, ondanks een wereld waarin naar de be-
roemde woorden van Marx ‘alles vloeibaar was geworden en niets meer 
leek vast te staan’, of de boosheid om het onbedoelde verlies aan inkomens-
positie van de (lagere) middenklasse in de flitsende vaart van de economi-
sche globaliseringsdynamiek.
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De	politieke	strijd	om	de	ongehoorde	stemmen,	de	vergeten	

groepen	in	de	samenleving

Het is dan ook niet verwonderlijk dat de agenda van populisten – van 
 Fortuyn tot Wilders, van Le Pen tot Trump – deels al is overgenomen door 
gevestigde partijen.7 Deze accommoderende strategie blijkt in zekere zin 
uit de recent in Nederland gepubliceerde verkiezingsprogramma’s en de 
afgelopen verkiezingsstrijd. Ogenschijnlijk waren deze programma’s één 
grote poging om bruggen te slaan met groepen kiezers die ‘onbehagen’ 
voelen over ‘de samenleving’. Een centraal onderdeel in de verkiezings-
programma’s was namelijk de zogeheten toegenomen ‘tweedeling’. Vrij-
wel elke partij, met uitzondering van de vvd wijst op deze tweedeling, en 
elke partij verstaat er ook iets anders onder. Voor de sp en de pvv viel die 
tweedeling samen met een kloof tussen ‘de elite’ (met een hoger inkomen) 
en de gewone mensen. PvdA en GroenLinks ging het in eerste instantie om 
een toenemende kloof tussen kansarmen en kansrijken, tussen winnaars 
en verliezers in een globale wereld.

Voor D66, de ChristenUnie en het cda waren de tweedelingen breder. 
Deze partijen duidden de tegenstellingen niet alleen sociaaleconomisch, 
maar ook sociaal-cultureel. Zij zagen in velerlei opzicht de tweedelingen 
toenemen: tussen jong en oud, tussen mensen met een vast arbeids-
contract en mensen met een flexcontract, tussen hoogopgeleid en laag-
opgeleid, tussen autochtoon en allochtoon. Dat was ook de brede inzet van 
de cda-campagne: om de kloof tussen de zorgeloze en de bezorgde kiezers 
te overbruggen is een stevige middenpartij nodig die de zorgen serieus 
neemt en van een haalbaar antwoord kan voorzien.8

Politieke partijen mochten dan weliswaar op geheel eigen wijze beteke-
nis geven aan de zogenoemde tweedeling, maar in de stijl en de toonzet-
ting leek de afgelopen verkiezingsstrijd toch vooral op een wedstrijdje 
‘Wie wint de gunst van de bezorgde, boze burger?’. De uitslag van de 
 Amerikaanse presidentsverkiezingen, met een overwinning voor Donald 
Trump, leek vooralsnog alleen maar een bevestiging van de gekozen lijn. 
Maar is de keuze voor die lijn wel terecht gebleken? Of is het redelijke 
 midden veel sterker gebleken dan het cda zelf inhoudelijk geloven kon of 
vooraf strategisch had ingeschat?9

Representatie	als	venster,	niet	als	spiegel

Zijn vertegenwoordiging via beginselen enerzijds en representatie via 
vertolking anderzijds op een of andere manier samen te nemen? De chris-
tendemocratie ziet vanouds representatie niet als spiegel van wat is – wat 
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het dan slechts slaafs te volgen, te accommoderen heeft –, noch als een ma-
nier om het hele volk naar eigen beginsel, beeld en gelijkenis om te  vormen, 
maar als een venster naar een toekomst die beter is dan het heden. Ze beli-
chaamt, méér dan andere politieke partijen, de hoop. Hoop is het geloof dat 
er een nieuw begin mogelijk is, dat we via ons handelen niet gevangenzitten 
in een noodlot, geen noodzakelijk onderdeel zijn van een klassenstrijd, of 
een speelbal zijn van de markt, maar dat we gezamenlijk kunnen zorgen 
voor een goede toekomst, meer dan een strijd om leven en dood.

De burgerlijke cultuur is de drager van die cultuur van hoop, en de 
christendemocratie begrijpt haar van binnenuit. Zij is daarmee niet de 
verdediger van de status quo, maar daagt de burgerlijke cultuur uit om bij 
te dragen aan processen van humanisering met het oog op een menswaar-
dige toekomst en een leefbare planeet.10 In de woorden van Ruud Lubbers: 
christendemocratische politiek draagt een eschatologische dimensie in 
zich. Zij leeft van de toekomst die komt, maar die zich niet ten volle realise-
ren laat.11

Als er al een gemeenschappelijke les uit de voorliggende cdv-bijdragen 
te leren valt, dan is die dat de christendemocratie zich ten volle als een 

verdediger en uitdager van die 
 vitale, toekomstgerichte en zorg-
zame burgerlijke cultuur moet la-
ten zien. In die cultuur gaat het om 
een burger die twee zielen in zijn 
borst heeft zitten;12 hij is wereld-
bewoner en stemgerechtigde bin-
nen een nationale staat (citoyen) 
enerzijds, en anderzijds een bewo-
ner van vlees en bloed die gehecht is 

aan zijn thuis en zijn lokale omgeving (bourgeois) en die in de specifieke 
maatschappelijke verbanden waarbinnen hij functioneert van betekenis 
wil zijn. Het gaat, kortom, om een burger die zowel onderdeel van de staat 
als van de straat is.

Tot	de	verbeelding	van	alle	burgers	spreken

Zo bezien bevatten de bijdragen in deze cdv een aantal lessen over de wijze 
waarop de christendemocratie vanuit haar principes tot de verbeelding 
van alle burgers spreken kan. Dat kan door een inzet van een gemeen-
schappelijke verbeelde toekomst meer tot inzet van haar opdracht te 
 maken,13 of soms letterlijk door de rol van maatschappelijke verbeelding 
meer serieus te nemen.14

De christendemocratie 
moet zich ten volle als een 
verdediger en uitdager van 
de vitale, toekomstgerichte en 
zorgzame burgerlijke cultuur 
laten zien
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Inzet op een vitale burgerlijke cultuur én op de instituties die haar schragen

De burgerlijke cultuur wordt gedragen door een aantal belangwekkende 
instituties, zoals de rechtsstaat, de universiteit, de civil society en een op 
samenwerking gerichte economie. Deze pijlers zijn essentieel om de 
maatschappelijke vrede te bewaren én staan tegenwoordig onder druk. 
Bij de pacificatieopdracht van de christendemocratie past het om deze 
instituties te verdedigen en vitaal te houden.15 Dat vraagt om een inzet op 
een gemeenschappelijk huis dat vele kamers kent en voortdurend insti-
tutioneel onderhoud nodig heeft, of misschien wel renovaties. Het vraagt 
ook om investeringen in het democratisch rechtsbestel als zodanig, zodat 
de dualiteit in politieke representatie wordt omgezet in een institutio-
neel evenwicht. Een institutioneel stelsel dat wisselend de wil van het 
volk volgt, visionair de weg wijst of simpelweg doet wat inhoudelijk het 
beste is en waarin nieuwe vormen van meervoudige politieke represen-
tatie een plaats hebben.16 

 

Duurzaamheid: vertegenwoordigen van huidige en toekomstige generaties 
burgers

Een hernieuwde inzet op duurzaamheid past bij de christendemocratie 
vanuit haar eigen beginselen én omdat dit nieuwe groepen kiezers aan-
spreken kan. Juist het cda kan duurzaamheid uit de ‘geitenwollensokken-
sfeer’ halen, waar ze allang niet meer thuishoort.17 Er moet dus een 
christen democratische politiek komen die niet alleen hedendaagse kie-
zers, maar ook de belangen van toekomstige kiezers representeert en ver-
disconteert, en die op dit thema nuchtere, evenwichtige en aansprekende 
politiek bedrijven kan zonder burgers van zich te vervreemden.18

Het geloof in de kracht van burgerlijke cultuur belichamen in stijl en toon

Het cda moet streven naar een christendemocratische politiek die qua stijl 
de bourgeois virtues centraal stelt in de vertegenwoordiging van alle bur-
gers, met de bijbehorende rechten en plichten – een christendemocrati-
sche politiek, kortom, die gelooft in de kracht van haar eigen verhaal en die 
de zorg voor elkaar ook bij uitstek als volksvertegenwoordiger voorleven 
kan;19 een politiek die qua toon in de traditie van pluriformiteit en ge-
matigdheid blijft staan en die zich niet laat verleiden tot populistische 
retoriek omwille van de kiezersgunst.20 Op dit terrein liggen in de aanloop 
naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 mogelijk nog volop kansen 
voor het cda, zolang het niet bang is de boze burger voor het hoofd te sto-
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ten, maar vanuit de kracht van het redelijke midden voor een offensieve, 
toekomstgerichte campagne à la Merkel durft te kiezen.21

 

Het aanspreken van alle burgers als drager en vormgever van het 
gemeenschappelijke huis

De inzet op zo’n gemeenschappelijke en vitale burgerlijke cultuur en haar 
instituties vraagt er inderdaad om dat de zorgen van burgers serieus geno-
men worden, én dat die vertaald worden naar een verbindend perspectief 
voor iedereen.22 Dat vraagt om een gezamenlijke inzet voor een gemeen-
schappelijk huis waarin iedereen – kosmopolieten én nationalisten, hoog-
opgeleiden én laagopgeleiden, autochtonen én allochtonen, gelovigen én 
niet-gelovigen – zich thuis kunnen voelen. Of, fundamenteler nog: waarin 
mensen niet meer vanuit dergelijke hokjes worden benaderd en als object 
van goedbedoelde beleidsinterventies worden voorgesteld,23 maar zélf 
als drager, als vormgever van dat gemeenschappelijke huis worden be-
schouwd, ook letterlijk als de goede vakman of -vrouw, bijvoorbeeld als 
timmerman of loodgieter. De bijdragen in deze cdv prikkelen de christen-
democratie om serieus werk te werk te blijven maken van een verbeelde 
toekomst waarin iedereen kan participeren.

Noten

1 Pieter Jan Dijkman & Jan Prij, ‘“Poli-
tieke partijen moeten democratische 
waarden herontdekken.” In gesprek 
met Kris Deschouwer’, in: Evert Jan van 
Asselt, Peter Cuyvers, Jan Jacob van Dijk 
en Pieter Jan Dijkman (red.), De toe-
komst van politieke partijen (cdv Lente 
2017). Amsterdam: Boom, 2017, pp. 47-
54, aldaar p. 48.

2 Zie de bijdrage van Govert Buijs in deze 
cdv-bundel.

3 Handelingen ii 2016/17, 34 669, nr. 55 
(39 Associatieovereenkomst met Oekra-
ine), 21 februari 2017, p. 11.

4 Handelingen i 2016/17, 34 669, nr. 28 
(7 Associatieovereenkomst met Oekra-
ine), 23 mei 2017.

5 Zie de bijdrage van James Kennedy in 
deze cdv-bundel.

6 F.R. Ankersmit, Macht door representa-
tie. Politieke filosofie. Kampen/Kapellen: 
Kok Agora/Pelckmans, 1997, pp. 296-
297.

7 Sarah L. de Lange, From pariah to power. 

The government participation of radical 
right-wing populist parties in West Euro-
pean democracies (dissertatie Universi-
teit Antwerpen). Antwerpen: Universi-
teit Antwerpen, 2008.

8 Zie de bijdrage van Hans Janssens in dit 
deze cdv-bundel.

9 Zie hiervoor de bijdragen van Peter 
Cuyvers en Pieter Gerrit Kroeger in 
deze cdv-bundel.

10 Zie de bijdrage van Govert Buijs in deze 
cdv-bundel.

11 Ruud Lubbers, ‘De eschatologische 
dimensie van christelijke politiek’, in: 
A.G. Weiler e.a. (red.), Mythe en realiteit 
van christelijke politiek. Baarn: Ambo, 
1979, pp. 68-81.

12 Over deze twee zielen in de borst van de 
burger (of eigenlijk: over diens gesple-
ten ziel) zie: Ger Groot, ‘Een burgerlijke 
tragedie’, in: Marcel ten Hooven e.a. 
(red.), Benauwd in het midden (cdv 
Zomer 2008). Amsterdam: Boom, 2008, 
pp. 155-162.

13 Zie bijvoorbeeld de bijdrage van Rien 
Rouw in deze cdv-bundel.
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14 Zie de bijdrage van Gabriël van den 
Brink in deze cdv-bundel.

15 Zie de bijdrage van Govert Buijs in deze 
cdv-bundel.

16 Zie de bijdragen van Cor van Beuningen 
en Wim van de Donk en Teuni Scholthof 
in deze cdv-bundel.

17 Zie de bijdrage van Henri Bontenbal in 
deze cdv-bundel.

18 Zie bijvoorbeeld het interview met Cees 
Veerman in deze cdv-bundel.

19 Zie bijvoorbeeld de bijdrage van Hans 

Vollaard en de intermezzo’s met Janny 
Bakker & Karsten Klein in deze cdv-
bundel.

20 Zie de oproep in de bijdrage van Marcel 
ten Hooven in deze cdv-bundel.

21 Zie de bijdrage van Pieter Gerrit Kroe-
ger in deze cdv-bundel.

22 Zie de bijdrage van Hans Janssens in 
deze cdv-bundel.

23 Zie de bijdrage van Erik Borgman in 
deze cdv-bundel.
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Hoe beginselpolitiek uit de tijd 
raakte

De noodzaak tot politieke samenwerking, en ook de 
toenemende complexiteit van de politieke opgaven, zorgden 
ervoor dat de beginselen van de christelijke partijen geleidelijk 
uit beeld raakten. Wat daarvoor in de plaats trad was een door 
protestanten en katholieken gedeelde waardegemeenschap. 
De christendemocratie ging zich sterk maken voor de rol van 
de zogenoemde civil society, het maatschappelijk middenveld, 
en werd een bestuurderspartij.

door James Kennedy

De auteur is een Amerikaanse geschiedkundige en thans decaan aan het University 
College Utrecht.

Ergens	aan	het	einde	van	de	jaren	vijftig raakten de Nederlandse 
partijen hun confessionele basis kwijt. Met name katholieken en anti-
revolutionairen verloren het vertrouwen dat hun politieke handelen 
 rechtstreeks te herleiden was uit de kerkelijke leer of de geboden Gods. 
Dat heeft Rutger Zwart al twintig jaar geleden in zijn proefschrift aange-
toond.1 De verbintenis tussen geloof en politiek werd na 1960 snel subjec-
tiever. Als de waarden van de partij of het daaruit voortvloeiende partij-
programma geen persoonlijke snaar meer raakten, voelden partijleden en 
kiezers zich vrij om hun eigen keuzes te maken. Dit betekende overigens 
niet dat de christendemocraten hun ‘beginselen’ verwierpen; ook in de 
(niet erg succesvolle) verkiezingscampagne van 1994 afficheerde het cda 
zichzelf als beginselpartij.2 Sommige kiezers voelden zich daartoe nog wel 
aangetrokken, vooral oud-arp- en -chu-kiezers die de Bijbel of belijdenis 
een prominente rol wilden geven in de partijpolitiek.

Al snel na de oorlog was het echter duidelijk dat partijen zich ontwikkel-
den tot programmapartijen die door een wervend verkiezingsprogramma 
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aantrekkelijk zouden zijn voor kiezers van diverse achtergronden. In theo-
rie was de in 1945 nieuw opgerichte Katholieke Volkspartij dan ook geen 
beginselpartij, maar een programmapartij. De genoemde ontwikkeling 
raakte niet alleen de christendemocraten, maar ook ‘beginselpartijen’ als 
de Pacifistisch Socialistische Partij. Andrée van Es bekende eind jaren tach-
tig in de opmaat naar GroenLinks dat een beginselpartij gebaseerd op 
 begrippen als pacifisme ‘eigenlijk niet meer van deze tijd’ was.3

De beginselpartij raakte dus uit de tijd – een ontwikkeling die overigens 
niet alleen de christendemocratie, maar op den duur ook de sociaaldemo-
cratische partijen trof – maar waarom? Dat wil ik in deze bijdrage behan-
delen. Door deze verschuiving kon de christendemocratie, evenals andere 
confessionele organisaties, het wellicht op de middellange termijn beter 
uithouden in de Nederlandse politiek en maatschappij, omdat zij oude 
schotten wist te doorbreken en de thema’s van een politieke middenpartij 
beter tot hun recht kon laten komen. Maar hoe veranderde dit de christen-
democratie? Kon een ‘programmapartij’ een ‘volkspartij’ blijven, zoals 
vernieuwers in confessionele kring hoopten? Op den duur loste de ver-
schuiving van beginsel- naar programmapartij het probleem van het cda 
niet op. Het bleef onduidelijk wie het cda eigenlijk vertegenwoordigde. 
Ook na de vervaging van de beginselen werd het cda nog geen ‘volkspartij’, 
die daar haar legitimiteit aan ontleende; het bleek vooral een belangen-
partij te zijn geworden, een partij die als geen ander een vehikel werd voor 
interest group politics.

De	aard	van	de	politiek	veranderde	…

Een deel van de verklaring lag in veranderingen in de parlementaire poli-
tiek, veranderingen die al voor de oorlog in gang waren gezet, maar juist 
ook door de oorlog met klem werden voortgezet.

In de eerste plaats werd toen pas de parlementaire democratie volledig 
omarmd door de Nederlanders. Dat betekende een nieuwe visie op de poli-
tiek, met nieuwe spelregels, waardoor de democratie gewaarborgd zou 
worden tegen nihilisme van binnen en totalitarisme van buiten. Deze 
 nieuwe visie vereiste ook een zekere mate van samenwerking en weder-
zijdse erkenning van politieke partijen. Die samenwerking werd ook ver-
wacht bij de wederopbouw van het land. Het idee van levensbeschouwelijk 
isolement, zoals dat nog werd uitgedragen door een meerderheid van de 
bisschoppen in hun Mandement van 1954, werd steeds omstredener, niet 
alleen onder katholieken maar ook onder antirevolutionairen. Deze na-
oorlogse periode van samenwerking was nooit zonder onderlinge spannin-
gen en zou later ook uit elkaar vallen, maar ze verkleinde de ideologische 
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verschillen en perste die in strakkere democratische kaders. Dit gebeurde 
in heel West-Europa. Beginselen moesten passen binnen de spelregels van 
de democratische politiek.

Er was nog een andere factor die een rol speelde. De beginselen van de 
confessionele politiek gingen vooral over de noodzaak om de eigen instan-
ties en het eigen leven te regelen. Voor zowel katholieken als orthodoxe 
protestanten was dat belangrijker dan het opleggen van hun wil aan heel 
het land. ‘Soevereiniteit in eigen kring’ en het subsidiariteitsbeginsel 
 waren eigenlijk de hoofdbeginselen. Na de oorlog werd de overheid steeds 
belangrijker als ordenende instantie. Zodoende vond in toenemende mate 
een verstrengeling plaats van particuliere en publieke belangen en instan-
ties, waardoor het zowel moeilijker als minder wenselijk werd om het 
 ‘eigen’ isolement te handhaven. Daarnaast leek er – zoals Edward Shils 
bijna zestig jaar geleden opmerkte – in de westerse politiek een einde te 
komen aan de ideologieën. Achteraf valt er heel wat op deze these af te din-
gen, maar hoe dan ook beseften bestuurders steeds meer dat veel aangele-
genheden – zowel technische als prozaïsche zaken – die door de overheid 
gereguleerd moesten worden, nauwelijks met beginselen verantwoord 
konden worden. Het was dan ook geen toeval dat de nieuwe generatie lei-
ders van de grote christelijke partijen in vergelijking met hun voorgangers 
‘technocratisch’ ingesteld waren. De onverzettelijke Jan Schouten in de 
arp werd bijvoorbeeld opgevolgd door leiders als Barend Biesheuvel en 
Jelle Zijlstra, die veelal handelden uit bestuurlijke of economische prag-
matische overwegingen, zonder zich snel te beroepen op vaste beginselen.

Rondom 1960 stuitten de oude beginselen op hun eigen grenzen. 
Ze konden geen antwoord meer geven op de praktische politiek van een 

complexe samenleving en waren te 
veel naar binnen gericht – dat werd 
ineens een breed gedeeld gevoel. 
Nieuwe tijden leken een nieuwe 
vorm van politiek te eisen. Maar 
hoewel velen vonden dat het tijd 

was voor ‘vernieuwing’, bleek het wel moeilijk om het eens te worden over 
de richting die de moderne maatschappij op zou moeten gaan.

…	maar	ook	de	betekenis	van	het	geloof	veranderde

Met het wegvallen van de vanzelfsprekendheid van de ‘eigen’ groep ver-
anderde ook de aard van het geloof. Geloof is een veelzijdig fenomeen en 
niet louter te definiëren als groepsgevoel. In Nederland was geloof echter 
sterk gerelateerd aan de politieke en maatschappelijke strijd van de late 

Nieuwe tijden leken een nieuwe 
vorm van politiek te eisen
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negentiende eeuw. Goddelijke beginselen kregen massaal navolging om-
dat ze sterk verbonden waren met de mobilisatie van het kerkvolk. Maar 
naarmate de politieke noodzaak voor deze mobilisatie verdween, begon 
men de beginselen steeds meer te zien als restanten uit het verleden die 
niet meer van toepassing waren op de moderne tijd. Dit blijkt ook uit de 
sterk historiserende ontleding van dit verleden begin jaren zestig door 
auteurs als Michel van der Plas in Uit het rijke Roomsche leven en Ben van 
Kaam in Parade der mannenbroeders.

De hiervoor beschreven ontwikkeling had veel te maken met verande-
ringen in de levenssfeer. Tot de jaren zestig werd ‘het eigene’ nog vooral 
gezien in collectivistische termen: de ‘eigen’ vereniging, de ‘eigen’ school. 
Dat veranderde snel met de uitbreiding van de sociale zekerheid in dat 
decennium, waardoor iedereen een ‘eigen’ leven kon opbouwen. Het oude 
Nederlandse pluralisme – sterke wedijverende subculturen – kwam met 
sterke, gedeelde beginselen. De individualisering vanaf de jaren zestig 
bracht precies het tegenovergestelde: een allergie voor gedeelde rotsvaste 
beginselen en een onvermogen om die waarden hoog te houden. Hoewel 
Nederlanders nog altijd een besef hebben van ‘het hogere’, zijn ze sterk 
geneigd om dat heel persoonlijk in te vullen.4 Gedeelde en onwrikbare 
beginselen werden moeilijker om te articuleren.

In deze omstandigheden verzetten de bestuurders van de Nederlandse 
instanties de bakens. Het klassieke voorbeeld zijn de vele protestants-
christelijke en katholieke scholen die de strijd om de beginselen die aan de 
basis stonden van hun scholen – en die in de jaren vijftig nog centraal ston-
den – achter zich lieten. De vorming naar levensbeschouwelijke traditie 
bleef behouden, maar het accent kwam te liggen op de individuele ont-
plooiing van elk kind, dat met zijn ouders zelf de verhouding tot zijn 
 traditie kon bepalen. Op deze manier kregen veel scholen een bewust 
‘open’ karakter. Dit gebeurde ook in andere confessionele organisaties, 
waar ‘ontzuiling’ niet zozeer een verloochening van de eigen traditie bete-
kende, als wel een pluriformisering en verbreding van de traditie, met als 
doel het vormgeven van een brede waardegemeenschap waar velen zich in 
konden herkennen. Ook werden pogingen ondernomen om ideologisch 
vorm te geven aan een nieuwe christendemocratische partij, onder ande-
ren door Piet Steenkamp. Leiders van het (christelijk) maatschappelijk 
middenveld bleken in staat om veel instanties te ‘vernieuwen’ en de achter-
ban te behouden en te verbreden. Deze veranderingen maakten samenwer-
king tussen katholieken en protestanten mogelijk en boden ruimte voor de 
groeiende groep Nederlanders die weinig of geen band hadden met een 
kerk. Zo bleven het cda en andere organisaties van het maatschappelijk 
middenveld belangrijke spelers in de Nederlandse politiek en samen-
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leving, en overleefden ze de schrik van de jaren zestig, toen het allemaal 
bergafwaarts leek te gaan. De partij wist belangrijke verbindende thema’s 
te benoemen, zoals de zorgzame samenleving en de plicht tot rentmeester-
schap, die tot op de dag van vandaag het beleid hebben vormgegeven. 
 Lange tijd kon het cda de bepalende middenpartij zijn die op geloof-
waardige wijze een weg wees tussen markt en overheid.

Wie	vertegenwoordigt	het	cda?

In deze zin rechtvaardigde de christendemocratie haar plaats in de samen-
leving. De partij was de partij van Zijdervelds maatschappelijk midden-
veld en ontleende veel kracht aan de goede relaties met vele van de organi-
saties die daarvan deel uitmaakten. Veel bestuurders waren ook betrokken 
bij deze organisaties. In de ideologie van het cda lag het accent niet op het 
individu, in tegenstelling tot bij de PvdA. Onder Joop den Uyl zette deze 
partij vraagtekens bij de waarde van maatschappelijke organisaties voor de 
emancipatie van gewone burgers, terwijl de christendemocraten trouw 
bleven aan hun waardering voor verbanden tussen mensen, van het gezin 
tot het verenigingsleven. Het cda nam het op voor religieuze instanties en 
ook voor nieuwe Nederlanders, die allemaal ruimte zouden moeten krij-
gen om hun levens naar eigen inzicht in te richten. Tot enige jaren na de 
eeuwwisseling kenmerkte de politieke identiteit van het cda zich door het 
verdedigen van de civil society en particulier initiatief. Geïnspireerd door 
de eigen geschiedenis volgde de partij een pluralistische lijn; tal van min-
derheidsgroepen, waaronder in toenemende mate christelijke groepen 
zelf, moesten de vrijheid behouden om hun eigen weg te kiezen. Daarin 
koos het cda een andere weg dan de liberalen en de sociaaldemocraten, die 
minder hadden met de bezielende verbanden van verenigingen en sociale 
netwerken. Juist daarom – en minder vanwege de oude theologische be-
zwaren tegen de Franse Revolutie – kon het cda weinig enthousiasme op-
brengen voor het beginsel van de volkssoevereiniteit, al waren deze bezwa-
ren minder hoorbaar op regionaal niveau in gebieden waar de partij nog 
een meerderheid vormde.

Vanaf de jaren negentig leken deze verbanden er echter minder toe te 
doen en rezen er vragen over de representativiteit van de partij. Het partij-
lidmaatschap bleef dalen. Bij de oprichting had het cda nog 162.000 leden, 
maar dat was in 1995 al onder de 100.000 gedaald, en de partij zou slechts 
48.000 leden tellen in 2017.5 De partij verloor daarnaast ook steeds meer 
het vaste electoraat; het kiezersgedrag werd steeds grilliger en de partij 
besefte in toenemende mate – pas echt vanaf 2010 – dat er maar weinig 
vaste achterban over was. Het was nog steeds een partij van mensen die 
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zich verbonden voelden met – of direct aandeel hadden in – de traditionele 
civil society. Dat had mooie kanten, vooral door betrokken en ervaren be-
stuurders; als bestuurderspartij kon het cda ervoor zorgen dat het land 
stabiel geregeerd werd. Maar met de toenemende dynamiek in de Neder-
landse samenleving hadden deze organisaties steeds minder greep op de 
bevolking en erodeerde ook de onderlinge band.

De totstandkoming van het cda resulteerde in een positieve herpositio-
nering. De geleidelijke verschuiving van beginselpartijen naar een ver-
enigde programmapartij zorgde ervoor dat de christendemocraten in 
 politiek opzicht konden concurreren. Zo gezien hebben de hoeders van de 
confessionele politiek in de jaren zestig en zeventig de tekenen des tijds 
goed weten te verstaan. Maar die verschuiving zorgde ook voor verlies van 
ideologie en partijkader, waardoor de partij zich steeds meer liet kennen 
als een bestuurderspartij die de belangen van het steeds zwakker worden-
de middenveld vertegenwoordigde. Een rasechte volkspartij, met een ster-
ke nadruk op volkssoevereiniteit en representatie is het cda nooit geweest. 
De verleiding in deze tijd is om dit alsnog te worden – ook zichtbaar tij-
dens de laatste verkiezingen.

Maar de nijpendste vraag brengt ons terug bij het begin: met welke be-
ginselen? Het cda na 1980 hield nog beginselen over die duidden op een 
christelijke erfenis, zoals de begrippen rentmeesterschap, gespreide ver-
antwoordelijkheid en publieke gerechtigheid. Maar hoe zijn die beginse-
len te herscheppen in een tijd waarin geloof in onwrikbare waarheden ver-
dampt is en waarin de organisaties die dit erfgoed nog belichaamden niet 
meer hetzelfde gewicht hebben? Het zal nog moeilijk zijn om beginselen 
samen te smeden met een telkens weer verschuivend electoraat.

Noten

1 Rutger Zwart, ‘Gods wil in Nederland’. 
Christelijke ideologieën en de vorming 
van het	cda (1880-1980). Kampen: Kok, 
1996.

2 De Telegraaf, 30 april 1994.
3 Nederlands Dagblad, 2 december 1989.
4 Gabriël van den Brink (red.), De Lage 

Landen en het hogere. De betekenis van 
geestelijke beginselen in het moderne 
bestaan. Amsterdam: Amsterdam 
 University Press, 2012.

5 Documentatiecentrum Nederlandse 
politieke partijen, ‘cda ledentallen 
(1975- )’, website dnpp, 28 maart 2017. 
Zie http://dnpp.ub.rug.nl/dnpp/ 
content/cda-ledentallen-1975
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Christendemocratie als 
hoeder en ontwikkelaar van de 
burgerlijke cultuur

De burgerlijke cultuur heeft in onze contreien veel 
participanten, vrienden zelfs, maar die houden deze 
vriendschap graag verborgen. De historische rol van de 
christendemocratie is om een publieke vriend en verdediger 
en ontwikkelaar van deze cultuur te zijn. Waarom juist de 
christendemocratie? Omdat de mentaliteit én de vormgeving 
van de burgerlijke cultuur diepgaand door het christendom 
zijn beïnvloed. De christendemocratie begrijpt daarom de 
burgerlijke cultuur van binnenuit. Belangrijke beginselen als 
solidariteit en gespreide verantwoordelijkheid zijn in feite 
niets anders dan principes die de burgerlijke cultuur schragen.

door Govert Buijs

De auteur is als bijzonder hoogleraar politieke filosofie en levensbeschouwing en 
als bekleder van de F.J.D. Goldschmeding-leerstoel Economie in relatie tot Civil 
Society verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Als	we	in	snelle	vogelvlucht	de	wereldgeschiedenis en alle tot 
dusver ontwikkelde culturen voor onze ogen laten passeren, valt al snel op 
dat er in Europa een merkwaardig afwijkende cultuur is ontstaan, die ech-
ter wel de hele wereldgeschiedenis en alle andere culturen diepgaand is 
gaan beïnvloeden: de westerse cultuur. De historicus Jan Romein sprak in 
dit verband van een markante ‘afwijking van het Algemeen Menselijk 
 Patroon’.1 Als we over de uniciteit van Europa spreken, trekken we al snel 
wat bleek weg en voelen we schaamtegevoelens opkomen – over kruis-
tochten, slavernij, kolonialisme, en zo is nog wel door te gaan. Maar er is 
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ook een heel andere kant. Er is ook het Europa van de politieke revoluties, 
rechtsstaten en democratie, van mensenrechten, wetenschappelijke voor-
uitgang, economische vooruitgang, vooruitgang in gezondheid en levens-
verwachting, verzorgingsstaten – en ook zo is nog wel even door te gaan. 
Die twee Europa’s lopen soms ook irritant onontwarbaar door elkaar: juist 
ook in het tijdperk van de mondiale overheersing door Europa en de kolo-
niale tijden zijn er, meestal door missionarissen en zendelingen, wereld-
wijd talloze schooltjes en kliniekjes gebouwd, waar vele levens gered en 
mensen opgeleid zijn. En bovendien: overal ter wereld verlangen mensen 
in groten getale naar dit andere Europa, naar rechtsstatelijkheid, mensen-
rechten, economische vooruitgang, enzovoort – om vervolgens soms diep 
ontgoocheld te moeten constateren dat dat niet eenvoudig te bereiken is, 
getuige het debacle van de Arabische Lente.

In de volle erkenning van de ontsporingen van Europa is het daarom 
toch goed om ook eens de blik te slaan op de positieve kanten van het Euro-
pese experiment, de eigen betekenis van deze afwijking van het Algemeen 
Menselijk Patroon. Wat is het geheim hierachter? Karl Marx verbond deze 
afwijking met de ‘revolutie van de bourgeoisie’, die wegbrak uit allerlei 
feodale structuren. Marx plaatst haar oorsprong rond de twaalfde eeuw. 
Dat is door Marx deze keer goed gezien. In lijn daarmee kunnen we spre-
ken van de ‘burgerlijke cultuur’, die inderdaad een soort wereldhistorische 
revolutie belichaamt. Die burgerlijke cultuur is in de kern nog steeds onze 
cultuur. En de achterliggende mentaliteitsrevolutie is (naar mijn opvat-
ting, niet die van Marx) nauw verbonden met het christendom.

Wat is kenmerkend voor die burgerlijke cultuur? Het is niet moeilijk 
een aantal kenmerken op te noemen: ijver; proberen je werk goed te doen 
en daar ook voldoening uit halen; een zekere mate van zelfdiscipline; res-
pectvol met anderen omgaan (fatsoen); respect voor de rechtsstaat en voor 
regels; je eigen huis, straat en buurt een beetje toonbaar houden; een 
enigszins geordend en zo mogelijk gezellig huiselijk leven; onderwijs 
 volgen en langs die lijn maatschappelijk opklimmen; een bepaalde mate 
van solidariteit en armenzorg; als het in de omgeving nodig is, vrijwilli-
gerswerk doen; het oprichten en/of in stand houden van allerlei vereni-
gingsverbanden; geen alcoholische excessen of laveloze verslaving (maar 
zo af en toe een neut, dat kan best) – dit ongeveer. Spectaculair? Nee, zoals 
water voor een vis niet spectaculair is. Spectaculair? Ja, als we dit afzetten 
tegen de manier waarop de mensheid in het grootste deel van haar geschie-
denis geleefd heeft en in veel plaatsen op de wereld nog steeds leeft. In 
Noordwest-Europa, het centrum van de burgerlijke cultuur, zijn mensen 
wereldwijd vergeleken het gelukkigst. De burgerlijke cultuur is wel dege-
lijk spectaculair! Veel van de critici vinden dit alles echter veel te gewoon-
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tjes en kijken er met enige minachting op neer. Tegelijk eindigen veruit de 
meesten vroeg of laat als volwaardig participant in diezelfde burgerlijke 
cultuur, en ze schamen zich er dan een beetje voor dat ze zich niet schamen 
voor deze levensstijl, sterker nog, dat ze die in feite goed vinden en er 
soms, vaak zelfs, stiekem van genieten.

De burgerlijke cultuur heeft in onze contreien veel participanten, vrien-
den zelfs, maar die houden deze vriendschap graag verborgen. Het zou 
weleens de historische rol van de christendemocratie kunnen zijn om een 
publieke vriend en verdediger van deze cultuur te zijn (en feitelijk is ze dat 
ook wel degelijk geweest). Waarom juist de christendemocratie? Omdat de 
mentaliteit én de vormgeving van de burgerlijke cultuur diepgaand door 
het christendom zijn beïnvloed. De christendemocratie begrijpt daarom 
de burgerlijke cultuur van binnenuit. Laten we dit iets meer in detail bekij-
ken.

Europa:	omstreden	laboratorium

Europa is het continent waar het christendom een sterke invloed heeft 
 gehad op de manier waarop de maatschappij is gevormd (wat overigens 
zeker geen reden is om het ‘christelijk’ te noemen). Na de val van het 
 Romeinse Rijk was het westerse christendom een van de krachten achter 
de opbouw van Europa (waar een overheersende staat die in feite de 
prechristelijke machtsstructuren voortzette ontbrak, in tegenstelling tot 
in het oosterse christendom). De tribale en later feodale structuren van 
Europa stonden op gespannen voet met het christelijk geloof, dat zich 
steeds verder uitbreidde, zowel in aantallen gelovigen als in intensiteit.

Vanwaar deze spanning? Volgens het christendom is Gods liefde, Gods 
agapè, bestemd voor ieder mens, en dus is ieder mens in principe gelijk-
waardig (hoewel er in deze gebroken wereld wel allerlei ongelijkheid is, en 
dat is ook niet een-twee-drie te veranderen, maar principieel deugt dat 
niet). Bovendien telt in het christelijk geloof deze aardse wereld mee als 
een wereld waarin God mens werd – en wát voor een mens: een timmer-
manszoon. De idee dat ieder mens telt én dat dit concrete lichamelijke 
leven ook telt, leidde ook tot de gedachte dat (lichamelijke) arbeid, be-
roepsarbeid, waardevol is – terwijl daar in de klassieke oudheid op neer-
gekeken werd. De betrokkenheid van God bij dit aardse bestaan is ook een 
bron van hoop: iets van die liefde van God moet toch ook zichtbaar kunnen 
worden in deze wereld. Die zichtbaarheid krijgt dan vooral gestalte in de 
vorming van nieuwe gemeenschappen, buiten stamverband en feodale 
verhoudingen om, waarin de individuele menselijke waardigheid meer 
gerespecteerd kan worden. Deze elementen vormen gezamenlijk – hier 
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heel kort geschetst – de kern van wat ik een ‘agapeïsche revolutie’ zou wil-
len noemen.2 Een nieuwe mentaliteit is hiermee gegeven die botst, tot op 
de dag van vandaag, met andere mentaliteiten, die meer heroïsch zijn, of 
meer hiërarchisch, of meer individualistisch, of meer aristocratisch.

Omdat deze mentaliteit zich in Europa begon te manifesteren, werd 
Europa in feite een laboratorium voor nieuwe samenlevingsvormen. 

Het ging verlangen naar andere 
vormen van samenleven, buiten 
stamstructuren en vooral buiten de 
vaak zeer gewelddadige en onder-
drukkende feodale verhoudingen. 
Dat betekent dus dat men van meet 
af aan een zoektocht heeft onder-
nomen naar institutionele vormge-
ving van de ‘agapeïsche revolutie’. 

Aanvankelijk waren het de kloosters die aan dit  verlangen beantwoordden. 
Niet veel later werden dat de middeleeuwse steden, die zich als ‘vrijheid-
senclaves’ (zelf noemden ze zich communes, gemeenschappen) organi-
seerden. De leden van deze gemeenschappen noemden zich ‘burgers’. 
Binnen de steden zelf werden ook weer allerlei genootschappen, samen-
werkingsverbanden en leefgemeenschappen opgericht waar mensen lid 
van konden worden; denk aan de gilden en de franciscanen.

Een heel belangrijke rol werd in veel steden ingenomen door gemeen-
schappen van ongehuwde of verweduwde vrouwen die samenwoonden in 
hofjes; denk aan de begijnhoven. Deze vrouwenbeweging was van eminent 
belang om dat centrale begrip ‘liefde’ levend te houden en om er prakti-
sche consequenties aan te verbinden in de vorm van sociaal werk. De ‘lief-
desmystiek’, waarin de liefde tot God en tot Christus centraal stond, van 
Hildegard van Bingen, Hadewych en vele, vele anderen, heeft een heel 
 eigen literair-theologisch genre opgeleverd en heeft zo immens bijgedra-
gen aan de mentale consolidatie van de agapeïsche revolutie. Een laatste 
boost kreeg de burgerlijke cultuur door het protestantisme met zijn na-
druk op het ‘priesterschap van alle gelovigen’ en de waardigheid van ar-
beid.

Vier	pijlers	van	humanisering

De agapeïsche revolutie kan niet louter een kwestie zijn van persoonlijke 
deugden en van individuele ethiek – hoe belangrijk deze op zichzelf ook 
zijn. Er is ook zoiets nodig als institutionele ethiek, of ‘deugdzame institu-
ties’: instellingen die tot doel hebben een specifiek publiek goed te ontwik-

Europa ging verlangen naar 
andere vormen van samen-
leven, buiten zeer geweld-
dadige en onderdrukkende 
feodale verhoudingen
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kelen. Uiteindelijk zijn in het Westen op deze manier vier belangrijke insti-
tutionele domeinen ontdekt die bijdragen aan de bevordering van een 
menswaardiger leven: pijlers van humanisering.
1. Civil society. De eerste belangrijke ontdekking was de mogelijkheid die 

mensen hebben om de handen ineen te slaan en buiten de sfeer van 
bloedverwantschap (familie of stam) een gemeenschappelijk goed te 
realiseren. Ik wees daar al eerder op en ik kan er daarom hier kort over 
zijn: kloosters, steden, genootschappen, gilden, opvanghuizen, zieken-
huizen, huizen van gemeenschappelijk samenwonen (begijnen, de 
Broeders en de Zusters van het Gemene Leven, enzovoort). Zo zien we 
een enorme ontwikkeling van wat we vandaag de dag ‘civil society’ noe-
men: niet-gouvernementele en not-for-profit-initiatieven. Hier ont-
stond wat de Vlaamse historica Tine De Moor de homo cooperans noem-
de: mensen gingen samenwerken voor de lokale publieke zaak.3 Vrije 
associaties, zoals Alexis de Tocqueville ze in de vroege negentiende 
eeuw in Amerika opmerkte (maar die voordien al volop waar te nemen 
waren in de steden van Noordwest-Europa), vormen een leerschool voor 
de democratie en voor maatschappelijke verantwoordelijkheid. Tegen-
woordig bevestigen sociologen en politicologen de essentiële rol van 
een goed functionerend maatschappelijk middenveld voor het welzijn 
van samenlevingen en van hun deelnemers.

2. Universiteiten. Gilden en verenigingen heetten in het middeleeuwse 
Latijn universitates. Eén gilde met deze naam is vrijwel ongeschonden 
uit de middeleeuwen gekomen en vormt de tweede grote institutionele 
bijdrage van het christendom aan de samenleving. Het was een gilde 
gericht op een tamelijk abstract doel: kennis. De ontwikkeling van ken-
nis, het studeren, was een kernnotie in het christendom. In veel westerse 
kloosterordes was er een traditie van het leren en studeren, die werd 
voortgezet en uitgebreid in zogenoemde kathedraalscholen. Deze leer-
traditie resulteerde uiteindelijk in de universiteit. Is kennis abstract? 
Bij nader inzien helemaal niet! De eerste universiteit met die naam, die 
van Bologna, was gewijd aan de studie van het recht, een door en door 
morele én praktische aangelegenheid (in Bologna werd trouwens ook in 
1256 de slavernij officieel afgeschaft, omdat deze onverenigbaar was met 
de gelijkwaardigheid van alle mensen). Geneeskunde werd de tweede 
belangrijke afstudeerrichting, theologie de derde. De universiteit had 
dus ten doel om sociale relaties te herstellen (recht), om gezondheid te 
herstellen (geneeskunde), en om te verkennen wat uiteindelijk het leven 
geestelijke zin en richting geeft (theologie). Op al deze drie domeinen 
dient de menselijke rede actief te zijn en dient er geleerd te worden.

3. Rechtsstaat. De nadruk op het recht heeft een grote invloed gehad op de 
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derde belangrijke ontdekking die het westerse christendom deed, 
 namelijk die van de rechtsstaat en daarmee het idee van een constitutio-
neel beperkte overheid, die als belangrijkste taak heeft de vrijheid te 
garanderen. Deze vrijheid dient vastgelegd te worden in verklaringen 
van ‘rechten’, uiteindelijk uitlopend op de Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens (1948). Het begon bij het opstellen van de Magna 
Carta in Engeland (1215), die tot stand kwam door bemiddeling van de 
aartsbisschop van Canterbury. Vervolgens kan de Nederlandse Opstand 
genoemd worden, met haar expliciet christelijke onafhankelijkheids-
verklaring (het Plakkaat van Verlatinghe uit 1581), en nog later de 
 Engelse Glorious Revolution (1688-1689), die een eeuw later herhaald 
werd in de Verenigde Staten (1776). Ten langen leste volgde in 1789 ook 
Frankrijk met zijn – zwaar overgewaardeerde – ‘Franse Revolutie’ (die 
zowel de eerste voluit seculiere revolutie was als ook in vele opzichten 
een mislukking, uitmondend in terreur, in nieuwe keizers (!) en twee 
eeuwen instabiliteit en overtrokken centralisme; vreemd dat de Fransen 
zo trots op hun revolutie zijn).

4. Een economie van de samenwerking. Een laatste idee dat binnen het 
christendom werd ontwikkeld, was het idee van de economie, de markt, 
als een domein van samenwerking tussen gewone mensen die samen-
werken in eervolle ambachten en beroepen, zonder overheidsinmen-
ging, terwijl ze de resultaten van hun individuele talenten met elkaar 
uitwisselen. Een delicaat evenwicht werd gezocht tussen individu en 
gemeenschap, zowel in het werk van de middeleeuwse theologen als in 
het werk van Johannes Calvijn en zijn opvolgers. Deze noties werken 
door in het werk van Adam Smith, de vader van de hedendaagse markt-
economie, maar raken na hem (deels bij Smith zelf ) al snel op de achter-
grond, waarna het denken over markt en economie meer en meer in het 
teken komt te staan van individueel eigenbelang – en daarmee wordt 
afscheid genomen van de christelijke wortels (een vergeetachtigheid 
die, net als de Franse Revolutie in de politiek, in de economie tot eeuwen 
van instabiliteit leidt als gevolg van denken in termen van maximalise-
ring van eigenbelang).

De	pijlers	ondergraven

De burgerlijke cultuur is tegelijkertijd zowel uitermate krachtig en taai als 
kwetsbaar. Ze is kwetsbaar omdat ze maar door weinig mensen echt verde-
digd wordt. Ook bij Marx overheerste, ondanks zijn grote bewondering, de 
vlijmscherpe kritiek: de ‘bourgeois’ is bij hem bijna een scheldwoord. 
De stormlopen op de burgerlijke cultuur zijn in de loop van de tijd immens 
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geweest: eerst vonden priesters 
haar te weinig heilig en vonden 
edelmannen haar te weinig 
 heroïsch, en vervolgens – sinds 
de achttiende eeuw tot op de dag 
van vandaag – waren er golven van 
intellectuelen die haar te saai, te 

braaf, te weinig creatief, te uitwendig, te materialistisch, of juist te mora-
listisch vonden. De burgerlijke cultuur, die in feite de leitkultur van 
Noordwest-Europa is, heeft derhalve weinig intellectuele verdedigers. 
Haar vrienden bevinden zich onder het ‘gewone volk’: het gaat om de 
‘hardwerkende middenklasse’ en – voor zover we daar nog van kunnen 
spreken – de omhoog kijkende delen van de arbeidersklasse. Dat is zelden 
het rekruterings-, laat staan het voedingsgebied voor intellectuelen, kun-
stenaars en mediacreatievelingen (hooguit zijn er mensen die zich luid-
ruchtig ‘ontworstelen’ aan het burgerlijke milieu). Over de burgerlijke 
cultuur worden daarom weinig positief getoonzette boeken geschreven, 
maar wordt eindeloos veel gal gespuwd. Dat is een riskante situatie, en 
soms heeft dit tot regelrechte rampen geleid. De burgerlijke cultuur is 
namelijk sterk én fragiel. Bedreigingen en uitdagingen liggen voort-
durend op de loer.

De rechtsstaat bijvoorbeeld, die zo diepgeworteld leek in de Europese 
cultuur, werd in de twintigste eeuw gewoon afgeschaft, opgegeven voor het 
verwerpelijkste staatsabsolutisme dat de geschiedenis heeft gezien: de 
totalitaire systemen. En we kunnen wereldwijd – na tientallen jaren van 
democratisering en, nog belangrijker, een toename van de rechtsstaat – 
voorzien dat in de komende decennia juist de democratie een bedreiging 
kan gaan vormen voor de rechtsstaat. Populisme lijkt de rechtsstaat uit zijn 
voegen te lichten. En in zeer veel landen blokkeren religieuze en/of etni-
sche tegenstellingen het functioneren van de rechtsstaat als gedeelde 
ruimte voor iedereen.

De economie van de samenwerking heeft zich ontwikkeld tot een uitbui-
tend kapitalisme dat slechts geleidelijk weer onder controle kon worden 
gebracht, terwijl het telkens opnieuw uit de hand loopt. Voortdurend 
vraagt ze kritische aandacht.

Het idee van de universiteit als de bijdrage van de rede voor het al-
gemeen welzijn moet voortdurend worden verdedigd tegen ontwrichten-
de ideeën: hetzij tegen een volledig ivorentorenidee van zuiver particuliere 
bildung, hetzij tegen platte ideeën over haar economische of politieke 
‘nut’ en de nieuwe terreur van de financiële sturing gekoppeld aan een 
zogenaamd volledig geglobaliseerde competitie. Ja, we leven in een geglo-

De burgerlijke cultuur is 
tegelijkertijd zowel uitermate 
krachtig en taai als kwetsbaar
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baliseerde wereld, maar we leven ook lokaal, in deze burgerlijke cultuur, 
hier en nu. Ook universiteiten dienen zich, juist met hun kritische reflec-
tie, volop bezig te houden met déze context. Daarom zal men veel meer 
variatie in de nu snoeihard eenvormige afrekencriteria voor wetenschap-
pelijke aanstellingen moeten toestaan, zodat lokale betrokkenheid óók 
(maar zeker niet uitsluitend) mogelijk is.

Het maatschappelijk middenveld kan gemakkelijk verworden tot een 
netwerk van gelijkgestemde mensen die voor hun eigen belang gaan 
 (lobby!) en daarmee een scheiding teweegbrengen in de samenleving, in 
plaats van een platform te zijn waar nieuwe relaties ontstaan tussen men-
sen die samen werken aan een bepaald concreet gemeenschappelijk goed. 
Essentieel zijn ruimte én inspiratie.

De	christendemocratie	als	hoeder	van	de	burgerlijke	cultuur

Het moge duidelijk zijn wat mijns inziens een belangrijke rol van de chris-
tendemocratie kan zijn: die van hoeder én ontwikkelaar van de burgerlijke 
cultuur. Zij begrijpt de eigen ‘logica’ van de burgerlijke cultuur en kan die 
daarom goed verder ontwikkelen. Belangrijke beginselen als solidariteit en 
gespreide verantwoordelijkheid zijn in feite niet anders dan principes die 
de burgerlijke cultuur schragen.

Bovendien is het essentieel dat de christendemocratie luistert naar de 
critici van de burgerlijke cultuur, want zij hebben soms wel degelijk een 
belangrijk punt. Het socialisme heeft er terecht op gewezen dat de burger-
lijke cultuur makkelijk uitsluitend kan zijn – in feite zag Marx zijn eigen 
positie ook in dit perspectief – en heeft geëist dat eerder buiten de boot 
vallende groepen erin opgenomen zouden worden. Maar ‘in iets opgeno-
men worden’ is iets heel anders dan iets opblazen – en dat hebben veel van 
de critici dan weer niet begrepen.

Eén element is in de burgerlijke cultuur niet ontwikkeld, maar kan wel 
zeer goed verbonden worden met de agapeïsche revolutie waar ik eerder 
over sprak. Franciscus van Assisi, die naast de genoemde vrouwenbewegin-
gen met zijn beweging een centrale rol heeft gespeeld in de ontwikkeling 
van een nieuw ‘agapeïsch’ gemeenschapsidee, breidt de gedachte van de 
gemeenschap van God en mensen, en van mensen onderling, uit naar ‘de 
schepping’: zuster zon, broeder maan, enzovoort.4 Geheel in lijn met de 
gedachte dat bij God zijn hele schepping meetelt, in haar fysieke concreet-
heid. Die gedachte was vooral mooi, maar leek lange tijd niet echt om insti-
tutionele belichaming te vragen. Inmiddels weten we dat de levensstijl van 
de burgerlijke cultuur op dit punt een levensgroot probleem heeft. Daar-
om is het zaak die oude gedachte onder het stof vandaan te halen en de 
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ecologische zorg als een vijfde institutioneel domein vorm te geven. 
De christendemocratie zal, juist als hoeder van de burgerlijke cultuur, 
nooit de simpele verdediger van de status quo kunnen zijn, maar dient 
steeds de toekomst van die cultuur voor ogen te houden. Dat betekent nu 
een integrale verwerking van de gedachte dat ook de aarde onderdeel is 
van de nieuwe gemeenschap die de burgerlijke cultuur met zoveel creativi-
teit heeft vormgegeven.

Noten

1 Jan Romein (i.s.m. Annie Romein- 
Verschoor), Aera van Europa. De Euro-
pese geschiedenis als afwijking van het 
Algemeen Menselijk Patroon. Leiden: 
Brill, 1954.

2 Zie Govert Buijs, Publieke liefde. Agapè 
als bron voor maatschappelijke vernieu-
wing in tijden van crisis. Amsterdam: 
Vrije Universiteit Amsterdam, 2012.

3 Tine De Moor, Homo cooperans. Institu-
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Democratie gaat stuk aan 
emoties, maar kan ook niet 
zonder

Democratie kan zich niet verweren tegen haat en ressentiment. 
Integendeel, de democratische mechaniek zal zulke emoties 
juist versterken en kan zo de samenleving te gronde richten. 
Tegelijkertijd kan de democratische rechtsstaat niet (voort)
bestaan zonder emoties als engagement en loyaliteit, 
empathie en generositeit. Maar die kan hij niet aan zijn 
burgers opleggen, want zulke emoties ontwikkelen mensen 
alleen in samenwerkingsprocessen, als ze niet gestuurd 
worden door dwang of prijsprikkels. We moeten in ons denken 
en in ons organiseren ratio én emotie een plek geven, de hele 
relationele mens. Alle systemen die we sinds de verlichting 
hebben opgebouwd moeten op de schop.

door Cor van Beuningen

De auteur is directeur van Socires, een denktank voor maatschappelijke 
 vraagstukken.

We	hebben	onszelf	wijsgemaakt	dat	we	rationele	wezens	zijn en 
dat we alles, inclusief onszelf, rationeel kunnen sturen en beheersen. Met 
dat uitgangspunt hebben we allerlei organisaties en instellingen opgezet 
en arrangementen ingericht. Die hebben decennialang goed gefunctio-
neerd en zo gezorgd voor veel welvaart. Maar vroeg of laat, weten we nu, 
zullen we de rekening gepresenteerd krijgen voor die kapitale misvatting 
over wat wij mensen zijn en wat er voor ons echt toe doet. De instellingen 
die we met die misvatting als ontwerpprincipe hebben opgezet, gaan zich 
tegen ons keren. Een voorproefje van die rekening krijgen we nu gepresen-
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teerd, in de vorm van onder andere angst, hebzucht, wrok, haat, jaloezie en 
ressentiment. Het onderliggende gevoel van miskenning, betekenisloos-
heid, zinloosheid en machteloosheid heeft zich sinds de Verlichting lang-
zaam opgebouwd, maar de afgelopen zeventig jaar heeft dit proces zich 
steeds meer versneld. Katalysatoren zijn de verzorgingsstaat (zowel de 
bloei als de neergang en afbraak ervan) en de neoliberalisering en financia-
lisering van onze economie, van de samenleving en van onszelf, in de af-
gelopen veertig jaar.

Democratie	gaat	stuk	aan	emoties

De bedoeling van democratie is om verschil te accommoderen en te organi-
seren. Uiteenlopende en conflicterende meningen, stemmingen en belan-
gen worden door diverse partijen gerepresenteerd, en de partij met de 
meeste stemmen wint de verkiezingen. Het probleem is dat deze mecha-
niek – partijen, verkiezingen, meerderheidsregel – op allerlei manieren 
misbruikt kan worden. Een actueel voorbeeld. Een effectieve manier om 
stemmen te winnen is de in de samenleving levende ressentimenten poli-
tiek te kapitaliseren: haat als politiek kapitaal. Politici die dit doen repre-
senteren de maatschappelijke tegenstellingen niet alleen, maar ze genere-
ren en verscherpen die zelfs; ze zetten mensen tegen elkaar op. Bedoeld om 
het fatsoenlijk samenleven van verschil mogelijk te maken, bewerkstelligt 
de democratische mechaniek juist het tegenovergestelde: ze genereert 
haat en tweedracht en maakt vreedzaam samenleven ten slotte onmogelijk.

Waar zulke politici verkiezingen winnen en de macht krijgen, ontstaat 
een situatie die Fareed Zakaria twintig jaar geleden typeerde als illiberal 
democracy: een democratisch gekozen regering centraliseert de macht, 
neutraliseert eventuele checks-and-balances en schaft de rechtsstatelijke 
waarborgen voor minderheden af.1 Twintig jaar geleden was dat nog vooral 
een derdewereldfenomeen, maar dat is het allang niet meer. Zo conclu-
deert Freedom House in zijn laatste rapport: ‘Political rights and civil liber-
ties have been on the decline for eleven consecutive years, and this year 
established democracies dominate the list of countries suffering setbacks 
in freedom.’2 Welbeschouwd, schreven Dani Rodrik en Sharun Mukand 
onlangs, is de vraag niet waarom democratie zo vaak illiberal wordt, maar 
hoe een democratische rechtsstaat überhaupt kan bestaan.3

Democratie	kan	niet	zonder	emoties

Dit vraagstuk van de levensvatbaarheid van de democratische rechtsstaat 
is al ruim veertig jaar geleden met grote nauwkeurigheid aan de orde 
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 gesteld door Ernst-Wolfgang Böckenförde.4 Hij signaleerde dat in de feo-
dale periode de koning zijn macht legitimeerde met Gods genade en de 
loyaliteit van zijn onderdanen afdwong met geweld; zo schiep hij zelf de 
bestaansvoorwaarden voor zijn heerschappij. Maar hoe doet de liberale 
rechtsstaat dat, als God en geweld niet meer in aanmerking komen? Hij is 
aangewezen op de democratische Gesinnung van de burgers, maar heeft 
niets in handen om dat zeker te stellen. Vandaar Böckenfördes beroemde 
theorema: De democratische rechtsstaat is niet bij machte om zijn eigen be-
staansvoorwaarden te reproduceren. Die bestaansvoorwaarden zijn, aldus 
Böckenförde: een moraliteit op individueel niveau, en een verbindend 
ethos op samenlevingsniveau. Samen zorgen ze, in diens woorden, voor 
vrijheidsregulering-van-binnenuit. Het probleem is dus dat de staat deze 
zaken zelf niet kan genereren, en dat komt doordat de middelen waarover 
hij beschikt – wet- en regelgeving, beloning en dwang – daarvoor niet ge-

schikt zijn. Met die middelen kan 
hij noch moraliteit, noch een ver-
bindend ethos produceren. De staat 
kan moraliteit en ethiek ook al niet 
aan zijn burgers opleggen of deze 
afdwingen, omdat dan de vrijheid 
in het gedrang zou komen – en die 

vrijheid, daar was het allemaal om begonnen.5

Decennialang is het theorema van Böckenförde een theoretische kwestie 
gebleven, vooral interessant voor wetenschappers. Er was immers nauwe-
lijks aanleiding om te twijfelen aan de stabiliteit van de democratische 
rechtsstaat in de westerse samenlevingen. Nu die zekerheid wegvalt krijgt 
Böckenfördes theorema een nieuwe, praktische relevantie. Emoties zijn 
terug – with a vengeance! In actuele politieke analyses zijn woorden als 
‘boosheid’, ‘onbehagen’, ‘ressentiment’ en ‘wrok’ niet van de lucht. Pankaj 
Mishra heeft er een bestseller over geschreven: Age of anger.6 Mishra signa-
leert de spanning die bestaat tussen enerzijds de verheven beloften van 
vooruitgang, vrijheid en welvaart, en anderzijds de realiteit: grote delen 
van de wereldbevolking leiden een van betekenis beroofd bestaan, talloze 
mensen zijn buitenstaanders in een door geld en macht gedreven samen-
leving. Mishra beschrijft hun ontworteling, vernedering, jaloezie en wrok; 
en het cynisme van de elites, ook van de politieke elites, van autoritaire 
leiders die de wrok van deze mensen politiek te gelde maken en versterken. 
Die spanning zal een gewelddadige uitweg vinden.

Wat Nederland betreft signaleert Kim Putters van het Sociaal en Cultu-
reel Planbureau een dieper wordende kloof tussen blije en boze burgers, 
optimisten en pessimisten. Dat leidt tot polarisatie, wantrouwen en maat-

De staat kan moraliteit of 
ethiek niet van zijn burgers 
afdwingen
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schappelijk conflict. Wegkijken voor populisme en extremisme is spelen 
met vuur, aldus Putters, en urgente actie is geboden, want de eerste stap 
buiten het systeem is snel gezet.7

De vraag is dan: wat te doen? Putters zoekt de oplossing in de ontwikke-
ling van een nieuw sociaal contract, een nieuwe onderlinge afspraak over 
hoe we willen samenleven. Zo’n contract zou uit drie hoofdstukken moe-
ten bestaan: (1) een nieuwe definitie van solidariteit en inclusie in het maat-
schappelijk systeem; (2) een economisch systeem dat insluit in plaats van 
polariseert; en (3) de herijking van zeggenschap in ons politieke systeem, 
met doordachte combinaties van representatieve en directe democratie. 
Putters maakt daarbij de kanttekening dat hiervoor veel meer maatschap-
pijvisie nodig is dan het politiek leiderschap ons nu biedt.

Heel concreet is Putters verder niet. Zowel zijn pleidooi voor nieuwe 
politiek-maatschappelijke arrangementen als dat voor politiek leiderschap 
is in feite niet veel meer dan het opnieuw stellen van het probleem. Waar 
moet de capaciteit vandaan komen om tot een nieuw sociaal contract te 
komen? Waar vinden we de bereidheid om samen af te spreken hoe we 
willen samenleven? En waar komen de benodigde verlichte politici van-
daan, en hoe krijgen zulke politici de wind in de electorale zeilen? Een 
nieuw samenlevingsmodel ontstaat niet per fiat. Hoe dan wel?

Hoe	mensen	sociale	talenten	ontwikkelen

We zagen al dat democratie zich niet kan verweren tegen ressentiment, 
haat, hebzucht en afgunst. Integendeel, de democratische mechaniek zal 
die emoties en affecten niet alleen representeren maar zelfs genereren, en 
zo de samenleving zelf te gronde kunnen richten. En omgekeerd kan de-
mocratie, de democratische rechtsstaat, niet (voort)bestaan zonder allerlei 
emotiegeladen morele en sociale disposities, zoals engagement en loyali-
teit, empathie en generositeit – zaken die de democratie juist níét zelf kan 
genereren.

Emoties bepalen de toekomst, het lot van de democratische rechtsstaat 
en van de samenleving. Alle reden dus om er beter naar te kijken. Waar 
komt bijvoorbeeld dat eerdergenoemde ressentiment vandaan? En hoe 
ontwikkelen mensen morele en sociale talenten als engagement, empa-
thie, vertrouwen en loyaliteit? 

Michael Tomasello van het Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthro-
pologie heeft in twee monumentale werken aannemelijk gemaakt dat de 
oorsprong en de ontwikkeling van zowel onze cognitieve als onze morele 
vermogens nauw verbonden zijn met samenwerkingsprocessen, met wat 
hij aanduidt als shared intentionality.8 Coöperatieve sociale interactie is de 
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sleutel tot de menselijke uniciteit, zowel cognitief als moreel. Door samen 
te werken leren mensen de wereld te zien van verschillende kanten, ont-
wikkelen ze complexere denkwijzen en leren ze ook de eigen inzichten te 
monitoren aan de normatieve inzichten van de ander en van de groep. 
Mensen worden mens in coöperatieve processen; daarin ontwikkelen ze 
hun specifieke menselijke vermogens: cognitief, sociaal en moreel. Waar-
schijnlijk gaat het hier om existentiële behoeftes. De mens is relationeel en 
wil gezien, erkend, recht gedaan worden; de mens wil van betekenis zijn, 
ertoe doen. De mens wil ook ergens bij horen, deel zijn van een groter ge-
heel. En hij wil zich, liefst samen met anderen, inzetten voor iets wat bete-
kenisvol is; hij wil ergens voor gaan. In de mate dat dit allemaal het geval is, 
komt de mens tot zijn recht. Hij is dan vrij in de betekenis die de Ameri-
kaanse filosoof Frithjof Bergmann aan dat woord heeft gegeven.9 In zulke 
processen ontwikkelen mensen als vanzelf, als onbedoeld bijproduct, dis-
posities als empathie, loyaliteit en vertrouwen, generositeit en liefde.

Omgekeerd: voelen of weten mensen zich genegeerd en miskend; wor-
den ze niet gezien of wordt hun geen recht gedaan; horen ze er niet bij of 
ervaren ze hun inzet als betekenisloos; voeren ze alleen de instructies van 
hogerhand uit; worden ze gedegradeerd tot apen die een voorbedacht 
script uitvoeren; voelen ze zich speelbal van externe krachten waar ze geen 
vat op hebben – dan gaat er met mensen van alles mis. Ze raken dan ver-
minkt en ontwikkelen emoties en disposities van een heel ander soort: 
angst, wrok, haat en woede, ressentiment. Juist hier is het de afgelopen 
decennia fout gelopen. In de periode van de verzorgingsstaat werden aller-
lei sociale functies verstatelijkt, waarmee materie en motieven voor 
sociale relatielogica’s, en daarmee voor de ontwikkeling van morele en 
sociale disposities, van de mensen werden afgenomen. Toen die verzor-
gingsstaat onbetaalbaar werd en werd afgebroken, bleven de mensen – in-
tussen individuen en cliënten – met lege handen en verweesd achter. In de 
periode van het neoliberalisme werden de verzorgingsstaatfuncties gepri-
vatiseerd en gefinancialiseerd, en sindsdien kennen we nog maar één rela-
tielogica, namelijk de transactie. Paul Dembinski typeert financialisering 
treffend als de ultieme triomf van transactie op relatie.10

Lange	regeneratieprocessen

De democratische rechtsstaat (of gewoon: een fatsoenlijke samenleving) is 
afhankelijk van de morele en sociale emoties en disposities van mensen; 
emoties en disposities als empathie, loyaliteit en vertrouwen, generositeit 
en liefde. Mensen zullen die emoties en disposities ontwikkelen in samen-
werkingsrelaties, als ze gezien en erkend worden, als ze ertoe doen, als ze 
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erbij horen en zich samen met anderen inzetten voor een betekenisvol 
doel, in processen van shared intentionality. We hebben evenwel een 
 samenleving geschapen waarin de relaties tussen mensen gestuurd en 
vervormd worden door staat en markt, hiërarchie en marktwerking, dwang 
en prijsprikkels.

De volgende oproep van Herman Tjeenk Willink uit 2009 is nu dus meer 
dan ooit van kracht: ‘De publieke ruimte zal door burgers en organisaties 
van burgers opnieuw moeten worden veroverd op staat en markt.’11 Bur-
gerschap komt volgens Tjeenk Willink alleen tot gelding in relatie met 
andere burgers: in netwerken en structuren van burgers die zich gezamen-
lijk inzetten voor een sociaal of ideëel belang.

Dat is natuurlijk gemakkelijker gezegd dan gedaan. Paus Franciscus 
wijst erop dat we ons moeten voorbereiden op lange regeneratieproces-
sen.12 Het paradigma van de moderne tijd – het technocratische beheer-
singsdenken en het instrumenteel nutsdenken, waarin alles en de ander 
verandert in een object dat naar believen is te gebruiken of te misbruiken 
– heeft zich immers vastgezet in allerlei systemen en structuren, en condi-
tioneert het leven van de personen en het functioneren van de maatschap-
pij. Daarom moeten we werken aan een nieuw model betreffende de mens, 
het leven, de samenleving en de relatie met de natuur.13 Een andere kijk, 
een denken, een politiek, een praktijk die richting geeft aan een gezondere 
en vruchtbaardere menselijke en maatschappelijke ontwikkeling.14

Lange regeneratieprocessen, jazeker, maar het programma, de richting 
is duidelijk. Ten eerste: de publieke ruimte moet worden gesocialiseerd, 
oftewel teruggegeven aan ‘netwerken en structuren van burgers die zich 
gezamenlijk inzetten voor een sociaal of ideëel belang’.15 Dat betekent het 

ontstatelijken en het definancialise-
ren van de publieke functies: het 
onderwijs (inderdaad, alle scholen 
‘bijzonder’, dat wil zeggen: van de 
ouders of de buurtgemeenschap), 
de zorg, het recht, huisvesting, 
enzo voort. Al die functies moeten zo 

veel mogelijk motief en materie opleveren voor samenwerkingsrelaties en 
daarmee voor de ontwikkeling van morele en sociale disposities van men-
sen. Ten tweede: we moeten anders organiseren, en prestatie en transactie 
inbedden in relaties, zodat functionele interactie niet verminkend maar 
humaniserend is.16 Het moet anders, en het kán ook anders. Er zijn allerlei 
initiatieven die de goede kant op wijzen, waaronder Buurtzorg en Eigen 
Kracht (zie kaders).

We moeten de publieke 
functies ontstatelijken en 
definancialiseren

CDV_17_02_binnenwerk.indb   56 29-06-17   14:39



cor van beuningen

Democratie gaat stuk aan emoties, maar kan ook niet zonder

57

Christen Democratische Verkenningen | Zomer 2017

Buurtzorg

Buurtzorg breekt radicaal met de hiërarchische regel- en prikkelge-
stuurde systemen. Wat zijn precies de lessen van Buurtzorg waar het 
gaat om organiseren? De eerste is: behandel professionals niet als in-
strumenten die je stuurt met instructies en targets en die je prikkelt 
met beloningen en sancties, maar zorg ervoor dat ze de bedoeling van 
de organisatie kennen en dat ze goed zijn toegerust. De tweede en de 
derde zijn: organiseer professionals in zelfsturende teams op mense-
lijke maat, en laat die teams een ruime mate van beleidsvrijheid 
– ongeregelde ruimte17 – om hun werk zelf te organiseren. Het team-
verband is een plek van ontmoeting en ontwikkeling waar mensen 
elkaar stimuleren en aanspreken op de gedeelde verantwoordelijkheid 
die gepaard gaat met de ervaren vrijheid; op die plek bloeien mensen 
en ontwikkelen ze zichzelf en de organisatie. De vierde is: laat die 
teams van professionals veel ongeregelde ruimte, ook waar het gaat 
om de relatie met de buitenwereld, de cliënten/klanten enzovoort. 
Dan kunnen ze beter omgaan met de variatie in die werkelijkheid; dan 
kunnen ze ook met hun cliënten natuurlijke gedragspatronen ontwik-
kelen, met een sociale relatielogica. Dat is goed voor de cliënten, voor 
de kwaliteit van het werk én voor henzelf.

Er is nog een ander, bijzonder relevant aspect van het werk van 
Buurtzorg: de organisatiefilosofie stelt Buurtzorgprofessionals in staat 
om mensgerichte zorg op maat te leveren, maar daarnaast betrekken 
ze ook nadrukkelijk de mensen in de omgeving van de patiënt, zoals 
familie, buren en anderen. Dat maakt de zorg beter en ook goedkoper, 
maar dat niet alleen. Hier gebeurt iets heel belangrijks, iets van wezen-
lijk belang vanuit ons perspectief. Het feit dat iemand zorg nodig 
heeft, levert hier motief en materie op voor relaties van erkenning en 
zorg, voor sociale bindingen; motieven ook voor mensen om hun zor-
gende vermogens te ontwikkelen. De zorgprofessional moet niet al-
leen zorgen, maar elke concrete zorgvraag ook zien als een kans om de 
zorgende vermogens van mensen en hun verbanden te versterken. 
De scheiding tussen de formele zorg en het zorgen voor elkaar in de 
samenleving moet worden opgeheven. Een gebroken been moet na-
tuurlijk vakkundig gezet worden, maar is ook een motief voor humani-
sering van mensen en de vitalisering van de samenleving. Andere 
 motieven hebben we niet! Menswording moet plaatsvinden in al de 
manieren waarop mensen met elkaar verbonden zijn.
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nr. 6 (november-december), pp. 22-43.
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Eigen	Kracht

Stelt u zich de volgende situatie voor. Een jongen heeft een andere jon-
gen van zijn scooter getrokken, hem mishandeld en zijn scooter af-
gepakt. Wat er vervolgens gebeurt: de politie pakt de dader op, hij 
krijgt een strafproces, wordt veroordeeld en komt in de gevangenis. 
Goed geregeld toch? Maar het kan ook anders.

Wat de professional van de Eigen Kracht Centrale doet, is de dader 
en het slachtoffer bij elkaar brengen, plus de familie en andere belang-
rijke personen in de sociale omgeving van beiden, en ze goed voor-
bereiden op een bijeenkomst waarin de twee partijen de gelegenheid 
krijgen om er samen uit te komen, om in onderling overleg tot genoeg-
doening en herstel te komen. Bij die bijeenkomst is niemand van bui-
ten aanwezig; de uitkomst ervan is geheel afhankelijk van wat zich 
gedurende de bijeenkomst tussen die mensen afspeelt. Welke emotio-
nele registers worden daarbij aangesproken?

Het kan zijn – al gebeurt dat in de praktijk niet vaak – dat de par-
tijen er niet uitkomen, en dan kan nog altijd het reguliere strafproces 
zijn beloop krijgen. Maar wat ook kan gebeuren is het volgende 
(een praktijkvoorbeeld). De dader van het hiervoor beschreven mis-
drijf, dat echt heeft plaatsgevonden, is een jongen van Marokkaanse 
komaf, en het slachtoffer is een autochtone Nederlander. Het moment 
van de bijeenkomst is aangebroken, de Eigen Kracht-begeleider ver-
laat de zaal en trekt de deur achter zich dicht. Na drie uur gaat de deur 
weer open, en de begeleider krijgt te horen dat de partijen tot een ver-
gelijk zijn gekomen. Mooi! Ondertussen kijkt de begeleider rond, en 
hij ziet aan de gezichten van de aanwezigen dat het allemaal nogal 
heftig is geweest. Dan ziet hij dat de moeder van het slachtoffer opstaat 
en naar de moeder van de dader loopt, haar snikkend omarmt en zegt: 
‘O, ik vind het allemaal zo erg voor jou!’

Hier is een vergrijp het motief voor humanisering geworden, voor 
relaties van wederzijdse erkenning en zorg! Dat is het idee: regenera-
tief recht.
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Voor een aarde die we door 
willen geven

Wat heeft het cda de afgelopen decennia gedaan met 
zijn kernwaarde ‘rentmeesterschap’? Hoe groen is het 
cda? Het cda lijkt aan de onderhandelingstafel over een 
nieuw kabinet dwars te liggen op het punt van een stevig 
klimaatbeleid. Het zorgt ervoor dat het cda op z’n minst een 
imagoprobleem heeft. Hoe komt dat, en is dat terecht?

door Henri Bontenbal

De auteur is energieconsultant en fellow bij het Wetenschappelijk Instituut voor 
het cda.

Om	maar	met	de	deur	in	huis	te	vallen: er is verlegenheid bij het cda 
om het thema duurzaamheid ten volle te omarmen, het een eigen inhoud 
te geven en het tot een van zijn speerpunten te maken. Het cda trok bij de 
laatste verkiezingscampagne het land in met de campagneslogan ‘Voor 
een land dat we door willen geven’. Een betere slogan om een sterk verhaal 
over een sociale en duurzame economie te vertellen, was er niet. Toch bleef 
deze stevige boodschap over milieu- en klimaatbeleid uit. De bal lag mid-
den voor een leeg doel, maar het beslissende schot bleef uit.

Ook toen paus Franciscus in 2015 zijn encycliek Laudato Si’ publiceerde, 
met de prachtige ondertitel Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis,1 
bleef een reactie vrijwel uit – terwijl de christendemocratie met minstens 
één been in de traditie van het katholieke sociale denken staat, het denken 
dat het cda tot zijn vier kernwaarden inspireerde. Vanwaar toch dit zwij-
gen over een thema dat bij uitstek door christendemocraten kan worden 
geclaimd en van inhoud worden voorzien? Waarom maakt het cda duur-
zaamheid niet tot één van zijn speerpunten?
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Verkiezingsprogramma’s

Wie de verkiezingsprogramma’s van het cda van de afgelopen decennia 
natrekt, merkt al snel dat zeker in de jaren tachtig en negentig de milieu-
problematiek nadrukkelijk bij het cda op de agenda staat. Het Program 
van uitgangspunten (1980) pleit voor een sociaal en ‘ecologisch georiënteer-
de markteconomie’. Dat is een markteconomie waarin het welbevinden van 
mensen centraal staat en waarin rekening wordt gehouden met onze na-
tuurlijke leefomgeving, waar we deel van uitmaken en afhankelijk van zijn. 
Deze gedachte is ook duidelijk terug te vinden in de verkiezingsprogram-
ma’s in de jaren die volgen. In het verkiezingsprogramma van 1986 staat: 
‘De milieuhygiënische risico’s van het gebruik van fossiele brandstoffen 
moeten zeer ernstig worden genomen; het onderzoek ter beteugeling van 
deze risico’s dient met kracht te worden bevorderd en de uitkomsten die-
nen te worden toegepast.’

In het verkiezingsprogramma van 1989 wordt milieubeleid zelfs één van 
de hoofdthema’s. ‘Het milieubeleid wordt in de komende kabinetsperiode 
een hoofdpijler van het regeringsbeleid, gelijkwaardig aan werkgelegen-
heid, economische groei en terugdringing van het financieringstekort.’ 
In dit verkiezingsprogramma wordt nadrukkelijk de vraag gesteld naar de 
balans tussen economische groei en de verslechtering van het milieu. 
Een verdubbeling van de uitgaven aan milieubeleid wordt voorgesteld.

In 1994 heet het verkiezingsprogramma Wat echt telt. Werk, veiligheid, 
milieu. Milieu is hier dus opnieuw een speerpunt. ‘De toekomst dringt, 
meer dan ooit waar het het milieu betreft. Gemakkelijke keuzen zijn hier 
niet voorhanden. Wat wij nu aan milieumaatregelen op zijn beloop laten, 
gaat ten koste van komende generaties en van mensen elders in de wereld. 
De westerse levensstijl, waaraan ook Nederland gewend is geraakt, vormt 
een zware belasting van het milieu.’ Stevige taal! Dezelfde ambitie klinkt 
door in het programma van 2002: ‘Het cda wil in een hoger tempo dan tot 
nu toe een omschakeling bewerkstelligen naar een koolstofarme econo-
mie. Daartoe dient het aandeel van duurzame energiebronnen, waaronder 
wind- en zonne-energie, in de totale energievoorziening fors opgevoerd te 
worden.’ In het verkiezingsprogramma van 2010 komt het thema pas laat 
aan de orde. In 2012 is er weer meer aandacht voor, maar in 2017 verdwijnt 
het thema toch weer naar de achtergrond.

De	erfenis	van	Lubbers

Het cda heeft decennialang een belangrijke stempel gedrukt op het be-
stuur van Nederland. De verkiezingsprogramma’s bevatten mooie inten-
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ties, maar wat is daarvan terechtgekomen? In vogelvlucht lopen we de ver-
schillende kabinetten waaraan het cda deelnam, langs.

Het is Ruud Lubbers die het milieubeleid nationaal en internationaal op 
de kaart zet. Het eerste Nationaal 
Milieubeleidsplan wordt in 1989 
door het Ministerie van vrom ge-
schreven, onder leiding van Ed 
 Nijpels als minister en Lubbers als 
minister-president. Nederland is 
daarmee zijn tijd vooruit en wordt 

als gidsland beschouwd. Andere Europese landen gebruiken het plan bij 
het opstellen van hun eigen plannen.

Ook in 1989 wordt in Noordwijk een eerste internationale klimaat-
conferentie georganiseerd, waarbij Lubbers samen optrekt met de Noorse 
minister-president Brundtland en de Franse premier Rocard. In de The 
Hague Declaration, die ondertekend wordt door alle aanwezige regerings-
leiders, wordt opgeroepen tot internationale actie om klimaatverandering 
tegen te gaan. Deze conferentie legt de basis voor de daaropvolgende 
 klimaatconferenties van de Verenigde Naties. Het zijn Lubbers, Nijpels en 
Winsemius die Nederland op het spoor zetten van ambitieus milieu- en 
klimaatbeleid.

Het tijdperk-Lubbers eindigt in 1994 met een forse verkiezingsneder-
laag; het cda verliest twintig zetels en wordt veroordeeld tot de oppositie-
banken. Het paarse tijdperk breekt aan. Als het tweede kabinet-Kok in 1998 
zijn regeerakkoord presenteert, is Kees Klop, de directeur van het Weten-
schappelijk Instituut voor het cda, kritisch. Het akkoord doet onvoldoende 
recht aan de waarden ‘rechtvaardigheid’ en ‘duurzaamheid’, schrijft hij. 
‘Het is precies de waarde rechtvaardigheid die het juiste evenwicht moet 
bepalen tussen economische dynamiek en armoedebestrijding, tussen 
economische groei en het belang van een gezond milieu.’ En: ‘Moet er in 
een duurzame samenleving niet een ecologische bodem in het bestaan 
worden onderkend, die niet mag worden afgewogen tegen andere belan-
gen op straffe van aantasting van de volksgezondheid en de intrinsieke 
waarde van de schepping?’2 Ook Gerda Verburg is kritisch op paars; zij 
vindt dat milieu en sociale duurzaamheid niet genoeg uit de verf komen.3

In datzelfde jaar is er sprake van een richtingenstrijd in het cda. Hans 
Hillen en Pieter van Geel spelen daarin een belangrijke rol. Hillen pleit 
voor een sociaal-conservatieve koers en wil de concurrentiestrijd met de 
vvd aangaan. Van Geel daarentegen wil dat het cda zich richt op de ‘post-
materialisten’: kiezers die hechten aan immateriële waarden, een duur-
zaam milieu en het delen van zorg en arbeid. Uit kiezersonderzoek na de 

Ruud Lubbers zette het 
milieubeleid nationaal en 
internationaal op de kaart
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dramatische verkiezingen van 1994 bleek immers dat het cda er goed aan 
deed zich te richten op kiezers buiten het traditionele electoraat. In een 
lezing beschrijft Van Geel deze nieuwe groep als volgt: ‘Het zijn mensen 
die belangstelling hebben voor niet-materialistische waarden, de grenzen 
van de groei zien naderen en de eigen woon- en leefomgeving van groot 
belang vinden. Burgers die na de sociale kwestie van begin deze eeuw, de 
ecologische kwestie als het vraagstuk van de volgende eeuw zien.’4 Maar 
Van Geel en Klop trekken aan het kortste eind; De Hoop Scheffer en Hillen 
besluiten zich tijdens de verkiezingen te richten op de trouwe aanhang en 
de vvd-kiezer.

De	erfenis	van	Balkenende

Terwijl het de paarse kabinetten economisch erg voor de wind gaat, verliest 
Nederland in deze jaren zijn gidspositie. Het thema klimaatverandering 
verdwijnt naar de achtergrond. Er is onvoldoende aandacht voor bij paars. 
Het is staatssecretaris Van Geel die aan de vooravond van het Nederlands 
voorzitterschap van de Europese Unie laat weten dat Nederland klimaat-
verandering hoog op de internationale agenda wil zetten. Van Geel pleit, 
met de Europese Commissie, voor een emissiereductiedoelstelling van 
dertig procent in 2020.

Wereldwijd komt het thema pas echt weer op de maatschappelijke 
 agenda als Al Gore in het voorjaar van 2006 met zijn film An Inconvenient 
Truth volle zalen trekt. Inmiddels is Jan-Peter Balkenende al een aantal 
jaren minister-president. Samen met Tony Blair schrijft hij in het najaar 
van 2006 een stevige brief aan zijn eu-collega’s. Ze schrijven: ‘We have a 
window of only 10-15 years to take the steps we need to avoid crossing 
 catastrophic tipping points. A historic political choice faces us. The need to 
respond to climate change can be seen as a burden. Or it can be seen as a 
once-in-a-generation opportunity for Europe to mobilise the political will 
and resources to transform and modernise our energy system. The eu must 
be a frontrunner and continue to lead the way.’5

In het voorjaar van 2007 maken de Europese regeringsleiders afspraken 
over klimaatdoelen voor 2020: ten minste twintig procent minder uitstoot 
van broeikasgassen, twintig procent minder energieverbruik, en twintig 
procent hernieuwbare energie. Het kabinet-Balkenende iv wil in zijn pro-
gramma Schoon en zuinig (2007) nog een stap verder gaan: de doelstelling 
voor 2020 was twintig procent energiebesparing, twintig procent duur-
zame energie en dertig procent reductie van de uitstoot van broeikasgas-
sen. Minister Cramer (PvdA) maakt met de verschillende sectoren afspra-
ken in de vorm van convenanten. Als begin 2010 het kabinet-Balkenende iv 
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valt, blijken de resultaten van het gevoerde energiebeleid tegen te vallen 
en lijken de doelstellingen buiten bereik.

Het kabinet-Rutte i (2010-2012) neemt gas terug en schroeft de doelstel-
lingen van Nederland op het gebied van energie en klimaat terug naar de 
Europese doelen. De doelen moeten realistischer, vinden vvd en cda. 
Een nieuw instrument wordt in het leven geroepen: de Green Deal. Door 
afspraken te maken met het bedrijfsleven kan de energietransitie van on-
deraf worden vormgegeven, zo is de gedachte. Kernenergie wordt weer op 
de agenda gezet en tegelijkertijd wordt bezuinigd op het natuurbeleid. 
Het is het cda dat achter de schermen ervoor knokt om de subsidiëring van 

duurzame energiebronnen over-
eind te houden, en dat lukt ook.

Ondanks alle doelstellingen, 
Green Deals en convenanten blijft 
Nederland slecht presteren. De 
energietransitie komt niet genoeg 
op gang. Als in 2012 een kabinet van 
PvdA en vvd aantreedt, krijgt het 

energie- en klimaatbeleid een nieuwe impuls. In 2013 wordt een energie-
akkoord gesloten met een groot aantal bedrijven, ngo’s en branchevereni-
gingen. vvd-minister Kamp geeft met ijzeren hand uitvoering aan de af-
spraken in dit akkoord en Nederland krijgt eindelijk een stabiel 
energiebeleid, iets waar bedrijven lang op hebben moeten wachten.

Trots kunnen we nog niet zijn. Op dit moment is het aandeel duurzame 
energie in onze energievoorziening minder dan zes procent.6 De co2-uit-
stoot was in 2015 nog steeds hoger dan in 1990. Nederland heeft nog een 
lange weg te gaan.

Bloedgroepen,	pragmatisme	en	antipathieën

Waar komt de verlegenheid vandaan om het thema duurzaamheid promi-
nent op de politieke agenda van het cda te zetten? Meerdere antwoorden 
zijn mogelijk.

In de eerste plaats kan geconstateerd worden dat er in het cda grofweg 
twee bloedgroepen zijn, zoals ook zichtbaar werd in de richtingenstrijd 
tussen Van Geel en Hillen: een christelijk-sociale en een sociaal-conserva-
tieve stroming. (Wellicht is het beter om over een spectrum te spreken.) 
Het lijkt erop dat de balans verschoven is naar de laatste. Het gevolg is 
 geweest dat een aantal van oudsher karakteristieke cda-begrippen, zoals 
solidariteit en rentmeesterschap, naar de achtergrond is geraakt. Het ver-
klaart ook waarom de klimaatencycliek Laudato Si’ zo weinig weerklank 

Ondanks alle doelstellingen, 
Green Deals en convenanten 
blijft Nederland slecht 
presteren
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vindt: de voedingsbodem van het katholiek sociaal denken is binnen het 
cda helaas te veel opgedroogd.

Een tweede verklaring zou het pragmatisme kunnen zijn, dat zich voor-
al baseert op electorale overwegingen. Wie de rapporten van het Sociaal en 
Cultureel Planbureau leest, komt snel tot de conclusie dat het thema kli-
maat en milieu geen grote zorg van veel Nederlanders is. Het interesseert 
de kiezer simpelweg te weinig. Wie grote groepen kiezers wil aanspreken, 
zal zich moeten profileren op thema’s die boven aan de lijstjes van bezorg-
de burgers staan, zo is de logica. Bovendien heeft het thema duurzaamheid 
in de loop van de jaren een ‘links’ karakter gekregen, met als gevolg dat 
met alle kritiek op ‘linkse’ oplossingen voor maatschappelijke thema’s ook 
het thema van de verduurzaming van de economie onvoldoende serieus is 
opgepakt. Het cda heeft ‘groen’ te veel aan ‘links’ overgelaten, terwijl het 
bij uitstek een cda-thema is.

Christendemocratisch	perspectief	op	duurzaamheid

Tot slot wil ik kort vooruitkijken. Welke rol zou duurzaamheid kunnen 
spelen in de politiek van het cda en op welke manier is een unieke benade-
ring mogelijk?

Wie de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen van dit jaar analy-
seert, ziet een aantal opvallende resultaten. In de eerste plaats het stemge-
drag van jongeren: kiezers van 25 jaar of jonger vonden twee thema’s het 
belangrijkst: duurzaamheid en onderwijs. Bij meer dan de helft van de 
jongeren speelde duurzaamheid een belangrijke rol in het stemgedrag. 
Eén op de drie jongeren noemt het onderwerp energie.7 En: hoe ouder de 
kiezer, hoe minder belangrijk het thema duurzaamheid wordt gevonden. 
Van de jongeren van 18 tot 24 heeft acht procent op het cda gestemd, tegen 
zestien procent van de 65-plussers.8 Meer dan dertig procent van de cda-
kiezers is 65 of ouder. Het beeld in de G4 is ook niet fraai: in Rotterdam 
stemde slechts 5,8 procent van de kiezers op het cda, in Amsterdam 3,0 
procent, in Den Haag 6,2 procent en in Utrecht 5,5 procent. Hoe kan het 
cda ook jongeren en stadsmensen aanspreken, naast de kiezer uit de lan-
delijke gebieden en ouderen?

Een van de allergrootste maatschappelijke uitdagingen die ons de 
 komende decennia zal bezighouden, is de voorbereiding op en het zo veel 
mogelijk voorkomen van klimaatverandering. Ook al wordt de urgentie 
veelal niet gevoeld en gezien: wie de wetenschappelijke inzichten en de 
omvang van de gevolgen van klimaatverandering eerlijk onder ogen ziet, 
kan niet anders dan concluderen dat de opgave waarvoor we staan immens 
is. Juist jongeren zijn zich daarvan bewust. Het gaat immers over hun toe-
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komst. De verduurzaming van onze economie is de sociale kwestie van 
deze tijd.

Een christendemocratisch verhaal over duurzaamheid bevat een aantal 
elementen. In de eerste plaats is het mensbeeld leidend.9 Menselijke waar-
digheid is het startpunt. In de christelijke traditie heet dit: ieder mens is 
beelddrager van God. Deze intrinsieke waardigheid is onvervreemdbaar. 
Het tweede element is solidariteit: wij zijn als mensen op elkaar aangewe-
zen. Zonder betekenisvolle relaties zijn wij minder mens. Daaruit volgt dat 
wij verantwoordelijk zijn voor elkaar. Het Afrikaanse begrip ‘ubuntu’ vat 
het goed samen: ‘Ik ben omdat wij zijn.’ De derde stap is de nadruk op de 
kracht van gemeenschappen en maatschappelijke verbanden. In het gezin, 
de sportvereniging, de kerk en de vakbond wordt de kracht van de samen-
leving zichtbaar, en de overheid moet terughoudend zijn in het ingrijpen 
in deze sferen. Gerechtigheid is een ander kernbegrip in de traditie van 
de christendemocratie. Gerechtigheid is meer dan een juridisch begrip 
(‘ieder het zijne’), maar gaat ook over ‘gerechtigheid doen’, over het tot hun 
recht laten komen van mensen. Hoe kunnen mensen tot bloei komen? 
Wat hebben mensen nodig om echt mens te zijn, met alle talenten die zij 
hebben? Dat zijn centrale vragen die richting geven aan de visie van chris-
tendemocraten op de inrichting van de samenleving. Daarbij hoort ook een 
‘contemplatieve’ kijk op de samenleving, zoals Erik Borgman beschrijft in 
zijn recente boek Leven van wat komt: het gaat erom niet vanuit een maak-
baarheidsidee de samenleving van bovenaf in te richten en te kneden, maar 
in plaats daarvan te zien wat er al aan goede ideeën en projecten in de 
 samenleving zichtbaar wordt.10 Daarop inhaken en deze mogelijk maken: 
dát is wat politiek te doen staat. In deze visie is de economie geen doel op 
zichzelf, maar dienstbaar aan het goede samenleven. Dat is ook waar de 
economie in essentie om draait: zorg voor de oikos of, in de woorden van 
paus Franciscus, ‘zorg voor het gemeenschappelijke huis’. Dat is ook de 
essentie van de kernwaarde ‘rentmeesterschap’. De ‘magische conceptie 
van de markt’ moet worden losgelaten, schrijft de paus, want ‘alles wat 
kwetsbaar is, zoals het milieu, is weerloos tegenover de belangen van een 
vergoddelijkte markt’.11 Deze weerloosheid wordt pijnlijk zichtbaar in 
onze omgang met onze leefomgeving en haar ecosystemen, waar we zelf op 
allerlei manieren mee verbonden zijn. Wij zijn tekortgeschoten in de zorg 
voor ons gemeenschappelijke huis, en de gevolgen daarvan worden nu al 
pijnlijk zichtbaar. De allerarmsten zijn het eerste slachtoffer.12

Wat is een goed christendemocratisch antwoord? In de eerste plaats 
moeten we aangrijpen bij het goede dat al zichtbaar is voor wie goed kijkt. 
Juist de kernwaarde ‘gespreide verantwoordelijkheid’ komt hier als onder-
scheidende kernwaarde in beeld. Maatschappelijke initiatieven op het 
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gebied van duurzaamheid moeten volop ondersteund worden. Maar ook 
bedrijven die zich inspannen om onze economie duurzamer te maken, 
moeten ondersteund worden door een overheid die de regels eerlijker 
maakt (‘De vervuiler betaalt’) en waar nodig financiële ondersteuning 
biedt. Bedrijven zijn niet per definitie slechts uit op winstmaximalisatie en 
ze zijn evenmin altijd amoreel, zoals linkse politici soms lijken te denken. 
Nee, bedrijven kunnen een force for good zijn, want er werken mensen die 
het goede willen doen.13

Tegelijkertijd moet een overheid niet bang zijn om in te grijpen. Over-
heidsingrijpen is gerechtvaardigd als de belangen van anderen en toekom-
stige generaties in het geding zijn. Het gaat daarbij om de goede balans in 
het gebruik van de instrumenten die een overheid ter beschikking staan. 
Instrumenten die de eigen verantwoordelijkheid, creativiteit en ambitie 
van mensen en bedrijven blijven aanspreken, hebben de voorkeur boven 

instrumenten die dat niet doen. 
Op dit terrein is Europese samen-
werking essentieel; juist in Euro-
pees verband kunnen we bouwen 
aan een duurzame en sociale econo-
mie.

Juist het cda kan eraan bijdragen 
dat het thema duurzaamheid uit de 

geitenwollensokkensfeer komt. Niet door de urgentie van de klimaatpro-
blematiek te verzwijgen, maar door deze te benoemen en te werken aan 
realistische oplossingen; door aansluiting te zoeken bij de kracht van de 
samenleving; door het welzijn van mensen hier en nu, ver weg en later 
voorop te stellen; door eerlijk te zijn over de lastige dilemma’s waar we in 
de verduurzaming van onze economie tegenaan gaan lopen; en ook door te 
wijzen op de kansen die een nieuwe economie kan opleveren.

Uiteindelijk zet niet een verhaal van angst, maar van hoop mensen in 
beweging. Het is mijn stellige overtuiging dat het thema duurzaamheid 
vanuit een hoopvol perspectief ook onder de huidige cda-kiezers weer-
klank vindt en zeker ook nieuwe kiezersgroepen kan aanspreken. De chris-
tendemocratie heeft alle ingrediënten in huis voor een onderscheidend 
verhaal, maar is het ook aan haar stand verplicht dit verhaal over een nieu-
we sociale en duurzame economie te vertellen.
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Cees Veerman (68), boerenzoon en akker-

bouwer, gaf in Wageningen en Tilburg col-

lege in onder meer wetenschapsleer, land-

bouweconomie en ethiek. Hij is niet meer 

actief in de politieken is ook niet van plan om 

zich over de huidige koers uit te laten, ook 

niet als oud-voor zitter van het Wetenschap-

pelijk Instituut voor het cda (2007-2011) .

Met lede ogen zag hij aan hoe het Ministerie 

van Landbouw geslachtofferd werd. Veerman 

volgt de politiek nu op afstand: ‘Ik vind niet 

dat ik mijn opvattingen al te duidelijk moet 

etaleren. Dat heb ik rond de samen werking 

met Wilders wel gedaan. Dat vond ik een 

heilloze weg en dat is ook gebleken. Het 

heeft de partij gespleten. De wonden die 

geslagen zijn door de coalitie met de pvv 

zitten bij sommigen nog heel diep. Tegen-

woordig vinden we onszelf al een hele piet 

met negentien zetels. Nog niet de helft van 

wat we vroeger hadden. Dat is natuurlijk 

niet de enige factor in de neergang, maar 

wel een belangrijke oorzaak. Dat mensen 

zich in mindere mate met de christendemo-

cratie verbinden is natuurlijk ontzettend 

jammer.’

‘Politiek van de rentmeester vraagt 
om boerenverstand, historisch 
inzicht en empathie’

In gesprek met Cees Veerman

door Jan Prij

De auteur is hoofdredacteur ad interim van Christen Democratische Verkenningen.

Het beeld van de rentmeester die het hart op de goede plek heeft, 
boerenverstand bezit en weet waar hij vandaan komt, biedt 
volgens Cees Veerman, van 2002 tot 2007 minister van Landbouw, 
niet alleen een goede illustratie van de centrale beginselen van de 
christendemocratie, maar kan ook de politiek behoeden voor zowel 
plat machtsmisbruik als wereldvreemd idealisme.
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en motivaties daarachter? Als je de geschie-

denis niet kent, heeft eens iemand gezegd, 

ben je gedoemd die te herhalen. Het derde 

is: je moet een warm hart hebben, empathie 

voor de ander. Niet de ander afserveren of 

gebruiken. Een warm hart betekent ook 

openstaan voor de mensen die het moeilijk 

hebben. Dat betekent echter niet dat wij 

iedereen kunnen helpen; dat zou onverstan-

dig zijn. Het gaat altijd om de juiste verhou-

dingen, ook als het gaat om migratie. Het 

gaat om mensen, niet om aantallen. Ja, het 

moet ons aan het hart gaan, maar ook: wat 

kunnen we als samenleving aan, zonder dat 

de maatschappelijke vrede te zeer wordt 

verstoord? En in welk tempo?’

‘Politiek moet weloverwogen zijn, dat is 

rentmeesterschap

Waar is het volgens u binnen de christen-

democratie om begonnen?

‘We hebben dat altijd gedaan door het be-

grip “rentmeesterschap” centraal te stellen. 

Een rentmeester is toegewijd aan zijn op-

drachtgever en opereert voorzichtig. Hij 

reageert op veranderende omstandigheden 

met behoedzaamheid en zorg. De rent-

meester treedt op met bezonnenheid, een 

van de oude Griekse deugden. Hij staat daar-

bij open voor vernieuwingen, maar weegt 

deze zorgvuldig af. Er zit altijd een conser-

vatieve trek in de houding van de rentmees-

ter. Maar conservatisme moet niet verward 

worden met reactionaire politiek. Een goede 

rentmeester heeft oog voor verandering, 

maar weegt die verandering af tegen de be-

staande omstandigheden. Hij probeert zich 

een oordeel te vormen of het hier gaat om 

een verandering die bestendigd kan worden, 

of dat het een bevlieging is of een fantoom. 

Een ideologie die even opflakkert en vervol-

gens weer uitdooft. Of nog gevaarlijker: of 

het een gedrevenheid is die voortkomt uit de 

Wille zur Macht.’

Het optreden van de rentmeester bestaat 

uit een evenwichtige mix van drie elementen: 

‘Ten eerste: je moet met gezond verstand te 

werk gaan. Ik zeg er altijd bij: “Je moet je 

boerenverstand gebruiken.” Daar bedoel ik 

mee: nuchter zakelijk afwegen, je niet te veel 

laten leiden door de emoties van het moment. 

Laat het bezinken. Het tweede is historisch 

besef: je moet kennis hebben van en voeling 

hebben met het verleden. Je staat altijd in 

een lijn, in een geschiedenis. Je moet daar-

van weet hebben: Hoe zijn dingen ontstaan? 

Wat er is gebeurd? Wat waren de drijfveren 
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loog Max Weber zei, ‘het boren van gaten in 

dikke planken’ met Leidenschaft und Augen-

maß zugleich. ‘Augenmaß’: het timmer-

mansoog dat in één oogopslag de zaak goed 

inschatten kan. Achter goede politiek zit 

ervaring, gevoel voor de juiste verhoudingen 

en proporties, gezond verstand, maar ook 

hartstocht, een passie, en zorg voor hetgeen 

aan de politicus is toevertrouwd. Het gaat 

om dat betrokken gevoel voor realiteit in de 

politiek voor wat haalbaar en mogelijk is. 

In de politiek, maar trouwens ook in de we-

tenschap, wordt er veel te snel in abstracte, 

algemene termen over problemen gepraat, 

maar dan dreigen we juist de kern ervan te 

verliezen.’

gebrek	aan	gevoel	voor	realiteit

Wat bedoelt u met een gebrek aan gevoel 

voor realiteit in wetenschap?

‘Ik heb zelf mijn hele leven in de economi-

sche wetenschap doorgebracht en er is niets 

makkelijker dan in abstracties te praten. 

Het grote gevaar is dat de abstracties een 

eigen leven gaan leiden en als panacee op de 

werkelijkheid worden gelegd. Zie mijn eigen 

vak. We zijn het leerstuk voor de werkelijk-

heid gaan houden, met alle gevolgen van 

dien. De economische wetenschap gaat uit 

van rationeel handelende consumenten en 

producenten. Dat is op zich een goed analy-

tisch uitgangspunt, maar dekt niet de hele 

maatschappelijke werkelijkheid. Ook uit de 

economische wetenschap zijn het boeren-

verstand en het hart weggesneden. Het is de 

kunst ook deze elementen weer terug te 

brengen, om de wereldvreemdheid ervan te 

kunnen keren.’

‘Historisch gezien heeft de jonge econo-

heel wezenlijk. Ik herken hierin een trek van 

de oude chu, waaruit ik ook zelf voortkom: 

politiek moet, zoals freule Wttewaall van 

Stoetwegen dat uitdrukte, geen “gekken-

werk” zijn, niet onbezonnen.’

Uw typering van de rentmeesterschappe-

lijke houding als vorm van bezonnenheid 

reikt verder dan inzet voor duurzaamheid 

alleen?

‘Ja. Daar klinken van meet af aan ook de 

andere traditioneel christendemocratische 

kernwaarden in door, zoals solidariteit, 

 gespreide verantwoordelijkheid en publieke 

gerechtigheid. Solidariteit is de betrokken-

heid op de ander, de empathie die gevraagd 

wordt en reëel is, maar niet eindeloos is. 

Gespreide verantwoordelijkheid houdt in dat 

je niet in je eentje alles kunt oplossen, maar 

dat je je samen voor verbeteringen inzet. 

Publieke gerechtigheid, ten slotte, wil zeg-

gen dat je met eerbied en beleid zorgdraagt 

voor datgene wat aan jou is toevertrouwd, en 

wel op een manier die rechtvaardig is, die de 

menswaardigheid dient. Waar ik kortom 

voor pleit, is een evenwicht tussen de ver-

schillende beginselen en de wijze waarop je 

deze beginselen vormgeeft. Dat is nu precies 

wat de kern van de politiek is: de kunst van 

het afwegen. Politiek is, zoals de grote socio-

Achter goede politiek zit 
ervaring, gevoel voor de 
juiste verhoudingen, gezond 
verstand, maar ook hartstocht 
en zorg voor wat aan de 
politicus is toevertrouwd
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alle waarden, van alle morele overtuigingen. 

Daarbij worden belangrijke, cruciale aspec-

ten van de sociale werkelijkheid genegeerd. 

Het punt is: economische wetenschap is een 

maatschappijwetenschap en geen natuur-

wetenschap. Neem de bankencrisis. Nie-

mand heeft de bankencrisis voorspeld, be-

halve een paar mensen die het 

daadwerkelijke gedrag van de bankiers in 

ogenschouw hadden genomen, of de ge-

wone, al te menselijke, dagelijks gang van 

zaken op de beursvloer.’

Mensen die dus gewoon hun boeren-

verstand waren blijven gebruiken.

‘Inderdaad. Zij zagen: dit is een piramide-

spel dat gewoon niet goed kan gaan en wel 

op een fiasco moet uitlopen. Ondertussen 

keek men massaal alleen naar de cijfertjes, 

de papieren werkelijkheid, of keek men weg, 

profiteerde men gewoon van de ontstane 

situatie die men zelf in het leven had geroe-

pen. Zie de opstelling van Goldman Sachs in 

de Griekse kwestie binnen Europa. Deze 

bank cijferde eerst net zo lang totdat 

 Griekenland op papier een goed rapport kon 

overhandigen dat binnen de Europese be-

grotingsregels paste, en gokte tegelijkertijd 

op het kelderen van de Griekse obligatie-

koersen, omdat het bedrijf wist hoe de zaak 

er werkelijk voorstond. Het haalde dus in 

feite met list en bedrog het onderste uit de 

kan en leverde zo op perverse wijze het 

“ bewijs” voor de theorie van rationele winst-

maximalisatie, waarin men het niet zo nauw 

neemt met vage noties als trouw en solidari-

teit. En het komt daar nog mee weg ook. 

Ondertussen moet de samenleving wel de 

schade betalen. Is het dan vreemd dat men 

zich afvraagt: waar zijn nu de schuldigen 

mische wetenschap zich qua methodiek en 

vooronderstellingen exact willen spiegelen 

aan de klassieke natuurwetenschap, om 

zichzelf zo een aureool van zekerheid en 

hardheid te geven. Het economische systeem 

werd beschouwd als een vectorveld in de 

goederenruimte, waarin ieder deeltje 

(atoom) een positie van optimale potentiële 

energie (nut) probeert te verwerven. Mensen 

als de Engelse wiskundige en econoom 

A lfred Marshall waarschuwden nog wel voor 

de risico’s van deze opvatting. Marshall zei 

dat de waarheid van economie niet in de 

wiskunde besloten lag – ‘The Mecca of the 

economist lies in economic biology …’ –, en 

die overtuiging werd gedeeld door een van 

mijn inspiratoren, Nicholas Georgescu- 

Roegen. Laatstgenoemde schreef het klas-

sieke boek dat voor iedere economiestudent 

verplicht leesvoer zou moeten zijn: The 

 entropy law and the economic process.’

Wat zegt deze geschiedenis nu precies 

 volgens u?

‘Heel veel. Daar heb je het weer: je moet de 

geschiedenis kennen om niet in dezelfde 

valkuilen te trappen. Het gebruik van tech-

nieken en analogieën uit de fysica is niet 

alleen een kenmerk van de grondleggers 

van de economie die nu nog in universitei-

ten dominant is. Veel ingenieurs en jonge 

fysici, zoals Paul Samuelson en de Nobel-

prijswinnaars Jan Tinbergen en Tjalling 

Koopmans, oefenden in de vorige eeuw al 

veel invloed uit op de economische weten-

schap en introduceerden optimalisatietech-

nieken uit de natuurkunde in de economie. 

Kern van het probleem is dat economen 

geprobeerd hebben hun vakgebied te ratio-

naliseren, te zuiveren van alle passies, van 
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zorg	voor	een	veilig	huis

Wat zijn wat u betreft de politieke 

 consequenties van dit verhaal?

‘Die zijn nogal veelomvattend. We hebben 

het al over vluchtelingen gehad: ook een 

kwestie van een inpassingsproces van ver-

schillende culturen dat niet vanzelfspre-

kend is en ook niet vanzelf gaat. En ook bin-

nen Europa zijn er verschillende culturen: 

Noord en Zuid, Oost en West, hebben een 

verschillend historisch besef en een verschil-

lende ondernemersgeest. En ja, misschien 

hebben we daar bij de vormgeving van de 

Europese Unie onvoldoende oog voor ge-

had.’

‘En neem de discussie over vrijhandel. 

Vrijhandel vergroot de welvaart voor ieder-

een, volgens de theorie. Verdelingsvragen 

– wie profiteert van de voordelen, en wie 

wordt getroffen door de nadelen? – werden 

daarbij tot voor kort niet eens gesteld, want 

op papier speelde die kwestie niet: iedereen 

zou op termijn profiteren. Maar dat mag dan 

zo zijn in de abstracte theoretische werke-

lijkheid, feitelijk werkt het anders uit. 

Er zijn wel degelijk globaliseringsverliezers, 

zoals dat nu heet. De aloude discussie in de 

politieke economie van onder anderen Adam 

Smith naar de verdelingseffecten is weer op 

de agenda komen te staan. Met die effecten 

moet je rekening houden. Ook de vraag hoe 

gebleven? Er is geen bankier achter de tra-

lies gezet. Dat klinkt allemaal wel populis-

tisch, maar het is duidelijk dat een aantal 

mensen de boel doelbewust heeft lopen 

flessen. Dat maakt mensen boos en onder-

graaft het vertrouwen.’

‘Wat ontbreekt is het diepe besef dat eco-

nomie een maatschappijwetenschap is. De 

laatste tijd breekt dat inzicht pas goed door. 

Er zijn nu Nobelprijzen uitgedeeld aan men-

sen die historisch, sociologisch of psycholo-

gisch onderzoek doen. Zo kreeg Daniel 

 Kahneman de Nobelprijs voor zijn onder-

zoek naar de wijze waarop mensen beslis-

singen nemen. Zijn boek Thinking, fast and 

slow, hier vertaald als Ons feilbare denken, 

laat weinig heel van het beeld van de rationele 

beslisser. Het blijkt dat niet mathe matiek 

doorslaggevend is, maar de moraal, waarden 

en normen, de cultuur. Je kunt niet zeggen: 

omdat we bepaalde zaken niet kunnen kwan-

tificeren, niet kunnen meten,  nemen we het 

dus maar niet mee in de analyse.’

‘Neem de cultuur of de historie van een 

bedrijf. In een beursgenoteerde onder-

neming gaat het echt anders dan in een fa-

miliebedrijf. De cultuur van een bedrijf is 

wezenlijk, als je daar geen rekening mee 

houdt, kan het niet goed gaan. Cultuur is de 

drager van alle activiteiten. Hoe je met men-

sen omgaat, hoe er leiding wordt gegeven: 

het is niet te vangen in een cijfer of in een 

zogenoemde kritische prestatie-indicator 

(kpi), maar het maakt voor de prestaties van 

het bedrijf toch echt uit. Eten de managers 

mee met de medewerkers in de kantine, of 

zitten ze zevenhoog in hun ivoren toren? 

Is de hiërarchie dwingend, of is er een meer 

open houding?’

Europa op basis van zijn 
algemene materiële effecten 
kun je onvoldoende duidelijk 
maken aan de samenleving
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Europa moet omgaan met de globalisering is 

weer helemaal terug.’

‘Het belang van Europa op basis van de 

algemene materiële effecten kun je onvol-

doende duidelijk maken aan de samen-

leving. Kijk ook naar de gang van zaken bij 

de brexit. Je kunt daar van alles van vinden 

en de gang van zaken betreuren, en de effec-

ten zullen zeker niet mals zijn, maar het 

gevoel dat groepen mensen over hun eigen 

toekomst willen beslissen is sterk. In plaats 

van mee te gaan met de nationalistische 

koers kunnen christendemocraten juist 

laten zien hoe een sterk Europa een ant-

woord op de zorgen van burgers kan zijn. 

En dan bedoel ik niet Europa als economi-

sche verdelingsmachine of als bureaucrati-

sche instelling. De Europese wetgeving moet 

niet over lampjes gaan, maar over het mana-

gen van globalisering, de beheersing van de 

risico’s ervan. Er gaat in Europa 45 miljard 

om in het landbouwbeleid, en toch zijn er 

momenteel in Frankrijk elke dag twee boeren 

die zich verhangen. Dan is er toch iets fout.’

‘Als je Europa overeind wilt houden, moet 

je de zorgen van burgers serieus nemen. 

Die zorgen zijn er vooral op het gebied van 

veiligheid. Europa moet een veilig thuis zijn. 

Juist op het punt van veiligheid hebben we 

echter, ondanks miljardeninvesteringen, het 

minst bereikt. Het geld kwam te laat. We heb-

ben geen solide buitengrenzen, geen helder 

gezamenlijk migratie- en vluchtelingen-

beleid.’

‘In de zorg om een veilig huis staat ook 

duurzaamheid centraal. Of we nu christen-

democraat zijn, socialist of liberaal, de op-

gave voor duurzaamheid geldt voor ons alle-

maal. Zonder duurzame oplossingen is het 

huis op termijn niet veilig; letterlijk – zo 

eenvoudig is het. We moeten een strategie 

bedenken voor de omgang met de verande-

ringen in het klimaat.’

‘Ik ben voorzitter geweest van de tweede 

Deltacommissie. Los van de vraag wat nu 

precies de oorzaak is van de klimaatverande-

ring, zien we een zeespiegelstijging. Wij 

hebben gezegd: “We kunnen allemaal op de 

Veluwe gaan wonen, óf we kunnen onze dij-

ken verhogen.” We hebben voor het laatste 

gekozen. Dat is een manier om duurzaam-

heid vorm te geven in de betekenis van het 

beschermen van je woonplaats. Maar duur-

zaamheid heeft ook andere elementen. Kijk 

bijvoorbeeld naar de duurzaamheid van 

productieprocessen. We weten dat kolen veel 

meer verontreiniging geven dan gas, en dat 

kernenergie nog veel schoner is. De Duitsers 

hebben die laatste vorm afgezworen en wij 

willen er ook niet meer over praten, maar ik 

denk dat de discussie over kernenergie een 

plaats kan hebben in de discussie rond duur-

zaamheid. We moeten er geen dogma over-

heen leggen, van “Dat doen we niet meer”. 

Ook hier moet je bezonnenheid en een warm 

hart combineren; pragmatisch idealistisch 

zijn.’

beschikbaar	stellen	van	kapitaal

Hoe moeten we verder meer energie steken 

in verduurzamingsprocessen?

‘Vanuit de christendemocratie moet je zeg-

gen dat het privé-initiatief het uitgangspunt 

moet zijn, binnen de kaders van solidariteit 

en publieke gerechtigheid. Er moet niet een 

sfeer ontstaan dat de staat het wel gaat op-

lossen. Er moet een gevoel van eigenaar-

schap groeien, van medeverantwoordelijk-

heid voor de publieke zaak. Als dat niet 

gebeurt, gaan mensen met de handen over 
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elkaar zitten en denken: Het is mijn pro-

bleem niet, een ander doet het wel. Of: Het 

zal mijn tijd wel duren; na mij de zond-

vloed.’

‘De overheid heeft wel een duidelijke rol 

in het faciliteren van die initiatieven. Waar 

nu een heleboel projecten op stranden, is de 

beschikbaarheid van kapitaal. Veel projecten 

komen niet van de grond als er geen instan-

tie is die er risicodragend vermogen in wil 

stoppen. Banken zijn nu vooral nog aan het 

herstellen en met zichzelf bezig. Zij willen 

eigenlijk de investering van gisteren finan-

cieren in plaats van die van morgen. Daar 

kan de overheid wel voor zorgen, in de vorm 

van bijvoorbeeld garantiestellingen zoals we 

die ook voor de gemeenten kennen en voor 

de zorg. Waarom zou dat niet ook kunnen 

voor innovaties? We willen nu invest.nl tot 

stand brengen en er tweeënhalf miljard aan 

startkapitaal in stoppen; je kunt er nog 

einde loos over delibereren, maar ik zou 

zeggen: “Ga aan de slag!”’

Dat is volgens u meer de route dan 

 primair in te zetten op een nieuw groen 

belastingplan?

‘Niemand wil graag belasting betalen. Het is 

wel nodig, maar het smoort ook initiatieven. 

Toen de gloeilamp werd uitgevonden, zei de 

Amerikaanse president: “Ik begrijp niet wat 

het is, maar ik zie wel kans om er belasting 

op te heffen.” Geef vooral initiatieven op het 

gebied van duurzaamheid een kans, dan 

durven mensen ook meer en gaat er een 

gevoel van eigenaarschap ontstaan. Facili-

teer bijvoorbeeld nieuwe corporaties voor 

lokale energievoorziening. Er is zoveel te-

rughoudendheid om iets te willen, om iets 

te ondernemen. Dan kun je wel opleidingen 

in ondernemerschap op universiteiten 

 creëren, maar ondernemerschap is ook een 

karaktertrek. De wil om iets goeds tot stand 

te brengen, niet primair om rijk te worden, 

maar om een zinnige bijdrage te leveren aan 

een duurzame en veilige wereld. Onder-

nemers zijn doorlopend bezig om te beden-

ken hoe het beter kan. Als je dan oploopt 

tegen belemmeringen – bureaucratie, 

bouwvergunningen, mensen die zeggen: 

‘Dat wilt u nu wel, maar wij zullen nog wel-

eens zien of dat wel kan’ –, dan is dat funest 

voor de vitaliteit van de samenleving. Dan 

bevorder je dus juist niet de rentmeester-

lijke houding, maar de jansaliegeest, een 

houding waarbij iedereen op zijn handen 

gaat zitten. Dat is niet wat Nederland, 

 Europa of de wereld op dit moment nodig 

heeft.’
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cda: een analyse van de 
opstelling in de oppositie

Het cda in de oppositie kent twee gezichten. Aan de ene 
kant legt het cda de nadruk op de noodzaak van een 
betrouwbare politiek door vast te houden aan een helder 
ideologisch profiel gebaseerd op een sterk collectief, tegen het 
individualisme dat dominant is bij andere partijen. Daarmee 
appelleert het cda nadrukkelijk aan de vormende rol van de 
politiek. Aan de andere kant kiest het cda bij verschillende 
issues voor een volgende strategie die eerder onderdeel 
is van het probleem dan dat ze een bijdrage levert aan de 
oplossing. Een alternatieve strategie is te kiezen voor een 
toekomstgerichte verbeelding die de onpartijdigheid van de 
overheid bevordert en de pluraliteit beschermt.

door Rien Rouw

De auteur is op dit moment policy analyst bij de Organisatie voor Economische 
Samenwerking en Ontwikkeling (oeso). Hij schreef dit artikel op persoonlijke titel.

Heeft	het	cda	in	de	afgelopen	vier	jaar	op een onderscheidende 
 manier politiek bedreven, en welke rol speelden partijbeginselen daarin? 
Voor het antwoord op deze vragen begin ik met een korte schets van het de-
cor waartegen ze worden gesteld: dat van de crisis van de politiek. Wat de 
politieke crisis vraagt van politieke partijen is de inzet van deze beschrij-
ving. Vervolgens observeer ik de manier waarop het cda recentelijk politiek 
heeft bedreven. Dat doe ik aan de hand van krantenberichten over enkele hot 
issues van de afgelopen periode. Ik heb gekozen voor krantenberichten om-
dat die laten zien hoe de inzet van het cda overkomt op journalisten; ze vor-
men daarmee een goede indicatie van wat het publiek daarvan meekrijgt.
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Het	maatschappelijke	decor:	verlieservaringen

In antwoord op de vraag ‘To what extent is this country’s government run 
by a few big interests looking out for themselves?’ antwoordt negentien 
procent van de burgers in een wereldwijde enquête dat dat niet of beperkt 
het geval is. De rest houdt het voor mogelijk of weet het zeker.1 Ook in 
 Nederland stemde in 2015 ongeveer de helft van de bevolking in met de 
stelling dat politici zich niet interesseren voor ‘mensen zoals ik’ en dat 
‘mensen zoals ik’ geen invloed hebben op de politiek.2 In een beschouwing 
over het maatschappelijk onbehagen formuleert de politiek filosoof Jan-
Werner Müller het als volgt: ‘Plenty of people (…) are not committed to 
democracy because they feel that democracy (…) is not committed to 
them.’3 Volgens onder anderen Joris Luyendijk is dat niet alleen een gevoel, 
maar heeft de politiek-bestuurlijke elite burgers echt in de steek gelaten.4 
Door zich uit te leveren aan een ‘neoliberale technocratie’ waarin markt-

werking en schaalvergroting de 
toverwoorden zijn, heeft de politiek 
de rol van de overheid uitgehold. 
Het marktdenken wordt in alle 
 domeinen van de samenleving toe-
gepast, van onderwijs tot zorg, van 
cultuur tot journalistiek. Alle par-

tijen in de regeringen van de afgelopen jaren hebben daaraan meegedaan, 
al dan niet uit overtuiging. Omdat alle partijen meedoen, maken verkiezin-
gen niets uit: je kunt misschien wel de kapitein van het schip vervangen, 
maar niet de koers. ‘Daar gaat de politiek namelijk niet over.’5

Luyendijk schetst het gevoel van verlies dat de neoliberale technocratie 
heeft opgeleverd onder de mensen die hij spreekt, onder wie professionals 
die zich geen eigenaar meer voelen van hun beroep. De Engelse publicist 
J.D. Taylor beschrijft een vergelijkbaar gevoel bij zijn landgenoten in eens 
florerende gebieden: ze voelen zich ‘left behind’.6 De wereld is doorgegaan 
zonder hen; met de economische productie hebben ze niet alleen hun werk 
maar een hele levenswijze verloren, individueel en collectief.

Deze verlieservaringen uiten zich niet alleen in verhalen, ze zijn ook te 
zien in statistieken. Op wereldschaal laat de oeso zien dat onder meer ex-
treme armoede is toegenomen en dat de ongelijkheid in veel landen groter 
is geworden. Niet iedereen profiteert in gelijke mate van globalisering en 
technologische ontwikkeling.7 Dat geldt ook voor Nederland. Steur, Van 
Doorne en Zandstra laten zien dat zeventig procent van de huishoudens er 
in de periode 2005-2014 niet op vooruitgegaan is.8 ‘De politiek’ heeft daar 
niets aan gedaan, wat heeft geleid tot verlies aan vertrouwen in die politiek: 

De neoliberale technocratie 
heeft een gevoel van verlies 
opgeleverd
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zij is er kennelijk niet voor de achterblijvers. Terwijl een actieve politiek 
wél nodig is, juist om degenen die niet profiteren van economische groei te 
ondersteunen om de nodige kennis en vaardigheden te ontwikkelen, een 
baan te vinden en in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Bij die actieve 
politiek horen ook internationale afspraken en standaarden om een gelijk 
speelveld voor alle landen te garanderen.9

Strategieën	van	politici:	luisteren	naar	het	volk

Hoe hebben politici in de afgelopen jaren gereageerd op het verlies van 
vertrouwen in de politiek? Welke strategieën gebruiken ze?

De eerste strategie is de ‘politiek van de reactie’, zoals de Amerikaanse 
publicist Mark Lilla het noemt.10 Het is het verlangen en het streven naar 
de wederkeer van een gouden eeuw die door een catastrofe verloren is 
 gegaan. Hoewel gericht op het verleden, is dit streven wel revolutionair: 
een radicale omwenteling is nodig om het verloren Eden weer te bereiken. 
Don Quichot is de literaire verbeelding van het reactionaire denken, en aan 
hem kun je goed zien wat een groot nadeel is van deze strategie. De ver-
beelding is helemaal gericht op een gouden tijd in het verleden, die er 
 echter waarschijnlijk nooit is geweest en waarvan het nog onwaarschijn-
lijker is dat die terugkeert, tenzij ten koste van nóg meer verlies.

De tweede strategie is die van het populisme: het idee van het directe 
contact met ‘het volk’, en van de politicus als versterker van de stem van het 
volk, en strijdend tegen de elite die de vijand is van het volk. Populisme 
kenmerkt zich ook door het afscheid van pluralisme: het volk spreekt met 
één stem, en de populistische leider hoort die het best. Als populisten aan 
de macht zijn, proberen ze dan ook zo veel mogelijk meerstemmigheid uit 
te bannen, zowel binnen de publieke instituties als in de samenleving.11 
Macht en tegenmacht zijn niet meer nodig als populistische partijen rege-
ren, en van instituties die de overheid kunnen corrigeren, zoals de rechter-
lijke macht en internationale verbanden, moet je af. Volgens Müller leidt 
dat uiteindelijk tot minder democratie.

Een derde strategie zou je ‘kiezersdatagedreven politiek’ kunnen noe-
men: het formuleren van standpunten op basis van data over potentiële 
kiezers, en het verspreiden van campagneboodschappen die op de maat 
gemaakt zijn van de kiezers die je wilt bereiken. De verkiezingscampagnes 
in de vs zijn hiervan de illustratie bij uitstek. Het grote risico van deze 
 strategie is dat politiek vooral een echo wordt van wat bepaalde kiezers 
vinden, in plaats van dat er een op waarheid gericht debat met kiezers ont-
staat. Politiek wordt in feite leeg. De laatste verkiezingen in de vs lieten 
overigens een vergaande vorm van pervertering zien van het gebruik van 
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data over kiezers, en toonden ook het totale cynisme dat het gevolg kan 
zijn van deze strategie. Halpern beschrijft hoe de Trump-campagne big 
data en sociale media gebruikte om kiezersgroepen te ontmoedigen om op 
Clinton te gaan stemmen.12

Ten slotte de vierde strategie, die van de democratische vernieuwing. 
Daar wordt al decennialang aan gewerkt, op uiteenlopende manieren – bij-
voorbeeld door gesprekken te organiseren tussen de overheid en burgers, 
of tussen burgers onderling. Recent lijkt de aandacht te zijn verschoven 
naar stemmen en het eenvoudigweg tellen daarvan, zoals bij referenda. 
Als er dan een meerderheid is, moet ‘de politiek’ luisteren. Onder meer 
volgens David Van Reybrouck is dat een grote overschatting van stem-
men.13 Juist in deze tijd waarin groepen burgers zich steeds meer terug-
trekken in hun eigen bubbels en echokamers, zijn debat en dialoog van 
veel groter belang voor het winnen van vertrouwen in de politiek. Boven-
dien is het de vraag of democratische vernieuwing werkelijk bijdraagt aan 
vertrouwen in de politiek en de overheid. In een interessant rapport laten 
de politicologen Rothstein en Tannenberg zien dat het effect van wat ze 
noemen ‘Quality of Governance’ op de legitimiteit van en het vertrouwen 
in de overheid veel groter is dan het effect van ‘Quality of Democracy’.14 
Rothstein en Tannenberg meten de Quality of Governance op basis van de 
onpartijdigheid, of ook wel ‘fairness’, waarmee de overheid opereert. 
 Onpartijdigheid is een publiek goed dat burgers wereldwijd hoog waarde-
ren en dat sterk samenhangt met een goede samenleving.

Vormen	en	verbeelden	in	de	crisis

Met onpartijdigheid is de cirkel van deze korte analyse rond en zijn we 
terug bij de ervaring van groepen burgers dat de politiek er niet voor hen 
is. Naar mijn idee zijn de vier strategieën die politici hebben ingezet om 
het vertrouwen van de burger te herstellen eerder onderdeel van de crisis 
dan dat ze die vertrouwenscrisis kunnen oplossen. Die crisis vat ik nu kort 
zo samen. Met de vier strategieën is de politiek in de volgmodus geraakt – 
er wordt vooral geluisterd naar burgers. Het verbeelden van de politiek van 
de reactie is vooral gericht op het verleden. Het idee van politiek als vor-
ming van de samenleving op basis van een toekomstgerichte verbeelding 
is in een crisis terechtgekomen. Dat geldt ook voor de opvatting van poli-
tiek als gericht op de vorming van overtuigingen van burgers.

De vraag is nu of dat ook geldt voor het cda in de afgelopen jaren. Legt 
het cda nadruk op verbeelden en vormen, of staat het vooral in de volg-
modus? Heeft het cda een eigen strategie ontwikkeld, of ontsnapt het cda 
niet aan de vier genoemde strategieën?
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De	politiek	van	het	cda

Zoals al eerder aangegeven, ben ik aan de hand van krantenberichten over 
bekende kwesties – zoals de bed-bad-broodregeling, het Oekraïneverdrag, 
immigratie en integratie, klimaatverandering en inkomensnivellering – 
nagegaan hoe het cda heeft geargumenteerd volgens de journalisten. 
 Welke plaats namen beginselen in die argumentatie in? Mijn observaties 
zijn verre van volledig; ze zijn meer een uitnodiging voor gesprek dan een 
definitief oordeel.

Betrouwbaar

Het eerste wat opvalt, is de nadruk op een betrouwbare politiek. Dat uit 
zich onder meer in de zeven dragende principes die Sybrand Buma in 2013 
presenteert en waarmee hij het christendemocratische gedachtegoed op 
een actuele manier wil vertalen naar politiek handelen. Geen kant-en-klare 
voorstellen die toch weer in de la verdwijnen, zo zegt hij bij de presentatie, 
maar principes die aansluiten bij de zorgen van mensen en die een langere 
tijd meegaan. Hij benadrukt elders de belangrijke rol van de politiek in het 
oplossen van de zorgen van mensen.

De wens om betrouwbaar te zijn staat ook voorop in de omgang met het 
Oekraïne-referendum. Nu ‘de Nederlander’ nee zegt tegen het verdrag, 
moet de regering daaraan eigenlijk gehoor geven, is het cda-standpunt. 
Hier is maar weinig oog voor pluraliteit, die zeker speelde rond het refe-
rendum, en hier bevindt het cda zich op de weg van de populistische ver-
smalling van ‘het ene volk’. Dat blijkt ook wel uit een tweet die het cda eind 
2016 verspreidt: ‘Juridisch is het Oekraïne-referendum raadgevend, maar 
democratisch kun je deze uitslag niet naast je neerleggen.’ Het lijkt me dat 
het cda daarmee een gevaarlijke tegenstelling creëert tussen recht en de-
mocratie; een tegenstelling die kan leiden tot ondermijning van de institu-
ties die nu juist waren bedoeld om de samenleving te beschermen. Hier is 
vooral sprake van volgen, en niet van vormen.

Van bestuurlijk opportunisme naar electoraal opportunisme

Rond het Oekraïne-referendum is ook goed te zien hoe het cda afstand 
neemt van de gouvernementele traditie, van de gerichtheid op bestuurlijke 
compromissen en nationale en internationale afspraken. Niet wheelen en 
dealen in de achterkamertjes, maar een helder profiel; laten zien waarvoor 
je staat, om zo vertrouwen op te bouwen. Dit is het tijdperk van de ideolo-
gie, niet van het opportunistische handelen en loze beloftes, zegt Buma in 
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een interview met Vrij Nederland.15 Naarmate de verkiezingen dichterbij 
kwamen, lijkt het bestuurlijk opportunisme van voorheen echter te zijn 
ingeruild voor electoraal opportunisme en de politiek van de reactie. 
Dan volgt namelijk een reeks van voorstellen en uitspraken die moeilijk 
uitvoerbaar zijn en soms ingaan tegen christendemocratische uitgangs-
punten. Het verplicht zingen van het Wilhelmus op school, druist dat niet 
in tegen de overtuiging dat scholen ruimte hebben om hun eigen uitgangs-
punten te bepalen? En een uitspraak als ‘Wij zijn hier de baas’ over de 
komst van Turkse ministers naar Nederland, doet die geen afbreuk aan het 
idee van rentmeesterschap, de overtuiging dat de grond waarop je woont 
ten diepste niet jouw bezit is, maar een gift die je kunt delen met anderen? 
Het gaat mij hier niet primair om de zaak zelf, maar over de manier waarop 
het argument tegen de komst van Turkse ministers wordt verwoordt. Ten 
eerste versimpelt die ingewikkelde internationale verhoudingen tot een 
strijd tussen bazen. Ten tweede is er de connotatie met een duidelijk af-
gegrensd land waarmee, misschien onbedoeld, het verlangen wordt ge-
wekt naar een tijd toen alles nog overzichtelijk was. Het cda	lijkt al met al 
in de verkiezingscampagne te worden geleid door de politiek van de reac-
tie; deze uitspraken appelleren meer of minder impliciet aan een collectief 
dat verloren is gegaan.

Identiteit en gemeenschap

Vooral Sybrand Buma kritiseerde in de afgelopen jaren het individualisme. 
Hij ziet het als de werkelijke bron van de maatschappelijke onvrede. Daar-
tegenover zet hij een sterk collectief dat iets te verdedigen heeft, en wil hij 
terug naar het fundament van de christendemocratie.16 Hij had zich in cdv 
al eerder afgezet tegen de liberale inburgering van het kabinet-Rutte, en 
pleitte voor het uitdragen van de joods-christelijke traditie en voor het 
bijbrengen van ‘een gezonde vaderlandsliefde’.17 Het is op dit punt dat de 
politieke inzet van het cda nadrukkelijk vormend is. Het cda wil overtui-
gingen veranderen – terwijl het in de voorgaande twee decennia heeft bij-
dragen aan het ontstaan daarvan. De argumentatie voor de beoogde wen-
ding is interessant: ‘de opvattingen in de samenleving zijn veranderd’, een 
motief dat zich vermengt met het teruggrijpen op de ‘genen van het cda’.18

Bij een sterk collectief horen bijna als vanzelfsprekend grenzen. Die 
benadrukt het cda ook: het wil met repressieve maatregelen de rechtsstaat 
beschermen, zoals met een verbod op partijen die de sharia willen invoe-
ren. Stond eerder de bescherming van pluraliteit en van rechten van min-
derheden centraal, hier neigt het cda eerder naar populistische politiek, 
waarin pluraliteit wordt afgewezen.
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Klimaat

Als er één domein is waar verbeelding nodig is, is het wel dat van klimaat, 
energie en omgeving. Verbeelding is hard nodig, omdat niet alleen onze 
wijze van productie moet veranderen, maar veel breder: onze hele manier 
van leven. Het cda onderschrijft de ambities van het klimaatverdrag van 
Parijs, maar vindt dat initiatief van onderop de aangewezen weg is om die 
ambities waar te maken. Dat betekent volgens een overzicht in De Corres-
pondent dat het cda overheidsmaatregelen om duurzaamheid te bevorde-
ren tegenhoudt19 en de financiële belangen van zowel midden- en klein-
bedrijf als grote bedrijven en automobilisten vooropstelt. Hoe de 
samenleving en het bedrijfsleven op eigen initiatief de klimaatdoelen kun-
nen bereiken – een zaak van verbeelding bij uitstek – wordt niet duidelijk.

Twee	gezichten

Wat dit zeer onvolledige overzicht laat zien, zijn de twee gezichten van het 
cda in de afgelopen periode. Aan de ene kant legt het cda de nadruk op de 
noodzaak van een betrouwbare politiek door vast te houden aan een helder 
ideologisch profiel. Dat ideologische profiel is gebaseerd op wat Sybrand 
Buma de ‘genen van het cda’ noemt. Hem staat een sterk collectief voor 
ogen, tegen het individualisme dat dominant is bij andere partijen. Daar-
mee appelleert het cda nadrukkelijk aan de vormende rol van de politiek. 
Aan de andere kant kiest het cda bij verschillende issues voor een van de 
vier strategieën om de crisis in de politiek te lijf te gaan – strategieën die 
volgens mij eerder deel uitmaken van die crisis dan dat ze daaruit een uit-
weg bieden. Een alternatieve strategie zou zijn uit te gaan van geactuali-
seerde beginselen (of liever: waarden) die toekomstgerichte verbeelding en 
onpartijdigheid van de overheid bevorderen en die pluraliteit beschermen.
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Typische cda-bestuursstijlen kun je het best 

ontdekken op de plaats waar waardigheid van 

mensen in de verdrukking dreigt te komen. 

De decentralisaties in het sociale domein (het 

overhevelen van taken en verantwoordelijk-

heden in welzijn, jeugd- en thuiszorg door 

het rijk naar de gemeenten) kunnen de lak-

moesproef betekenen van christendemocra-

tisch bestuur. Wat vanaf 2015 verplicht beleid 

werd voor heel Nederland, had cda-wethou-

der Karsten Klein in Den Haag al vanaf 2010 in 

de steigers gezet.

‘We zagen in het welzijnswerk dat veel 

buurthuizen van de gemeente zich vooral 

moesten bezighouden met prestatie-indica-

toren om de besteding van hun subsidiegeld 

te verantwoorden. Op een bepaald moment 

nam dit bijna “Sovjet-planeconomische” vor-

men aan. De mensen voor wie de buurthuizen 

bedoeld waren, herkenden zich steeds min-

der in de aanpak en de bejegening vanuit het 

bestuur en bleven hierdoor vaker weg. Tege-

lijkertijd floreerden de buurthuizen die ge-

exploiteerd werden door bijvoorbeeld wijk- of 

sportverenigingen of kerken. Wij besloten de 

gemeentelijke buurthuizen te sluiten, om de 

vrijgekomen middelen aan te bieden aan 

mensen met goede plannen voor buurtinitia-

tieven. Dat werden de zogenoemde Buurthui-

zen van de Toekomst. Mensen mochten zelf 

naar eigen inzicht buurthuizen opzetten en 

besturen. Dat hoefde niet altijd in een eigen 

gebouw te zijn; sommige initiatieven vonden 

plaats in een sportvereniging. De gemeente 

gaf de mensen en de samenleving hun verant-

woordelijkheden weer terug, wel voorzien 

van de nodige middelen. Dat is subsidiariteit: 

zo dicht mogelijk bij de mensen om wie het 

gaat de uitvoering van taken en verantwoor-

delijkheden leggen. Dan moet je wel oog heb-

ben voor wat fout kan gaan: kan iedere groep 

INTERMEZZO
Karsten Klein

‘We hebben nuchtere bestuurders 
nodig met een solidair hart’

Karsten	Klein	(1977)

Wethouder sezh (Stedelijke economie, Zorg 
en Havens) in Den Haag, en stadsdeelwet-
houder van Scheveningen
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INTERMEZZO
zo’n initiatief ook wel aan, is er niet extra hulp 

nodig? Daar zetten we ons voor in en dat noe-

men we in cda-termen gespreide verantwoor-

delijkheid in balans met solidariteit.’

* * *
‘In het kader van die overheveling, die snel 

tot stand kwam, moesten we elkaar soms ook 

letterlijk aan de wet helpen houden’, vertelt 

de Haagse wethouder. ‘De gemeente Den 

Haag moest bijvoorbeeld opkomen voor het 

zorgrecht van haar groep kwetsbare senio-

ren. Op zich is het goed dat wonen en zorg 

van elkaar gescheiden worden, zodat iemand 

die dat wil, langer thuis kan blijven. Maar 

deze veranderingen gingen wel gepaard met 

grote kortingen van het rijk, terwijl de aan-

passingen in wet- en regelgeving en de orga-

nisatie van goede vervangende zorg aan huis 

nog niet geregeld waren. Ervan uitgaan dat 

een extra beroep op onderlinge mantelzorg 

dit voorlopig zou kunnen oplossen vonden 

wij als college een vorm van politiek wens-

denken. Je moet je daar in de wijken goed op 

voorbereiden, zodat mensen niet tussen de 

wal en het schip terechtkomen. Dat betekent 

dat je eerlijk tegen jezelf en anderen bent. 

Met bestuurlijke common sense en een soli-

dair hart gingen wij als college aan het werk. 

De gemeente nam de bezuinigingskosten 

voor haar eigen rekening en verlaagde het 

tempo van de veranderingen. Ik heb staats-

secretaris Van Rijn moeten wijzen op de rech-

ten van de senioren. Dat kun je een vorm van 

publieke gerechtigheid noemen: geef ieder 

wat hem of haar toekomt. In tegenstelling tot 

sommige andere gemeenten heeft Den Haag 

zich dan ook niet hoeven verantwoorden bij 

de rechter over het niet verlenen van de wet-

telijk te garanderen zorg. Uiteindelijk hebben 

we de brede overheveling van taken en verant-

woordelijkheden goed kunnen uitvoeren. En 

het scheelde nogal wat dat wij op deze nieuwe 

ontwikkeling vooruitgelopen waren.’

* * *
‘Een belangrijke bestuurlijke winst is ook dat 

wij nu in de gemeenteraad direct over zorg en 

welzijn verantwoording kunnen afleggen aan 

onze inwoners. Dat is ook goed voor de sa-

menwerking met verzekeraars. Daar kan de 

raad nu direct op sturen; een plus voor de lo-

kale democratie. Debatten hierover doen er-

toe, omdat de verantwoordelijkheden meer 

bij de raadsleden liggen.’

‘Les van deze overheveling is ook dat je el-

kaar vooral ruimte geeft in het hóé van taak-

veranderingen. Neem bijvoorbeeld de zorg-

vouchers, tegoedbonnen waarmee iemand 

voor zichzelf de benodigde zorg of ondersteu-

ning kan inkopen. Het nationaal ontwikkelde 

format werkte niet goed; de vouchers waren 

te ingewikkeld in het gebruik. Daarom heb-

ben we zonder het bestaande budget te over-

schrijden een eigen inkoop- en distributie-

wijze van zorg ontwikkeld die voor de mensen 

wél makkelijk toegankelijk was.’

‘Voor nieuwe overhevelingstaken van het 

rijk naar andere overheden of burgers toe 

– ik denk aan delen van de Omgevingswet 

per 2019 – kan het raadzaam zijn dat de be-

trokkenen eenzelfde verandertempo nastre-

ven. Zo merkten we dat bij de veranderingen 

in de zorg een uitvoeringsinstantie als het 

cak (dat onder andere eigen bijdragen int en 

zorgaanbieders betaalt) ondanks goede be-

doelingen wat achterblijft in de taakveran-

dering. Hierdoor kwam de dienstverlening 

in de hele zorgketen onder druk te staan. Ge-

spreide verantwoordelijkheid werkt het best 

als iedere partner meegaat in het verande-

ringsproces. Wanneer dit niet helemaal lukt, 

ga je elkaar zo nodig helpen.

door Bas Aghina
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Bedenk, cda: gematigd 
handelen vergt vermetel denken

Het cda was vanouds de rustgevende factor in politiek en 
bestuur, dankzij zijn gematigdheid. Met haar wortels in het 
pluralisme neigde de christendemocratie als vanzelf daartoe. 
De nationalistische koers die het cda nu vaart is daarom 
een dwaalweg. Het kan daarvan beter terugkomen, alleen al 
omwille van de gematigdheid.

door Marcel ten Hooven

De auteur, oud-hoofdredacteur van Christen Democratische Verkenningen,  
is freelancejournalist en vaste medewerker van De Groene Amsterdammer.

Bij	de	uitreiking	van	de	Golden	Globe	Awards, begin januari in 
 Beverly Hills, brak Meryl Streep met de ongeschreven regel dat een win-
naar van die filmprijs zijn dankwoord lichtvoetig houdt, met een grapje 
hier en een plaagstootje daar.1 Haar afschuw over de instinctmatige wreed-
heid van Donald Trump, zijn impulsieve neiging andere mensen te verne-
deren, was te groot om daarover te zwijgen en om over te gaan tot de feeste-
lijke orde van de dag. Er moest nu iets ernstigs worden gezegd.

Geweld ligt op de loer als een machthebber met de autoriteit van een 
president het trappen naar onder legitimeert, was de boodschap van de 
actrice. ‘Er was het afgelopen jaar één optreden dat me overdonderde’, zei 
Streep. ‘Het haakte zich vast in mijn hart, niet omdat het goed was: er was 
niets goeds aan. Maar het was effectief en deed waarvoor het bedoeld was. 
Het publiek lachte en liet zijn tanden zien.’ Ze doelde op de wrokkige spot-
lust die zich van Trumps toehoorders meester maakte toen hij in zijn cam-
pagne een gehandicapte verslaggever van The New York Times – volgens 
hem ‘the enemy of the American people’ – belachelijk maakte door diens 
spasmen te imiteren.

Streep: ‘Ik kan dat beeld nog steeds niet uit mijn hoofd krijgen, want dit 
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was geen film, dit was real life.’ Iedereen is de verliezer als machthebbers 
hun positie misbruiken om anderen te kleineren, zei Streep, want zij geven 
daarmee als het ware toestemming hetzelfde te doen: ‘Disrespect lokt dis-
respect uit. Geweld wekt geweld op.’

Een uitgesproken hit op YouTube was het niet, het j’accuse van Streep, 
maar er stak wel een Twitterstorm op, niet het minst doordat Trump direct 
zijn minachting voor haar uitte. Streep, op het Golden Globe-gala geëerd 
met een oeuvreprijs voor haar hele acteerloopbaan, is ‘een van de meest 
overgewaardeerde actrices van Hollywood’, zo twitterde hij, en ‘een sloofje 
van Hillary’.

‘Gematigdheid’ wordt doorgaans geassocieerd met braaf het midden 
houden, met kleurloosheid, maar in een tijd waarin het rechtsextremisme 
doordringt tot de politieke hoofdstroom kan een oproep om zich te mati-
gen juist een uitgesproken, ferme stellingname zijn, gericht tegen de des-
tructieve krachten. Streep liet dat zien in Beverly Hills. De kern van wat ze 
daar zei was dat het abnormale gewoon dreigt te worden als de man met 
het hoogste gezag van het land het slechte voorbeeld geeft en zijn instinct 
tot vernederen niet weet te beheersen.

Zijn handelen is in strijd met de geest van de democratie. Want wat is 
democratie, tot haar kern teruggebracht? Zij is de georganiseerde kunst 
van het samenleven, met het recht als het hoogste gezag. In deze betekenis 
is de democratie een methode om het op vreedzame wijze met elkaar te 
rooien en om onderlinge conflicten te beslechten, ook al verschilt de een 
nog zo van de ander. Simpelweg een manier om fatsoenlijk met elkaar om te 
gaan, dus. Behalve op een stelsel van formele regels, procedures en institu-
ties rust zij op een sociaal bewustzijn, het besef dat je met anderen leeft en 
lang niet altijd het laatste woord zult hebben of volledig je zin zult krijgen. 
Dát is de geest van de democratie, die voor de kunst van het samen leven van 
minstens zo groot belang is als haar letter, haar formele gedaante.

In Amerika heeft de schokervaring van Trumps overwinning deze orde 
verstoord. Daarmee zijn ook de zekerheden die zij bood en grenzen die zij 
afbakende, zoals dat je je tegenstander niet bedreigt en dat je seksueel 
geweld niet goedpraat, verleden tijd. Streep verwoordde de vrees dat 
Trumps zege dit blijvende effect heeft en dat de woede van het wraak-
zuchtige populisme met zijn grote woorden en groteske beelden het 
 ‘nieuwe normaal’ wordt.

Ook in Nederland zijn er tekenen van de normalisering van dat popu-
lisme, alsof het een ‘gewone’ reactie op maatschappelijk ongenoegen is die 
een stem rechtvaardigt op een discriminerende, haatdragende partij met 
veel geweld in haar woorden. Je hoort nogal eens het argument dat de pvv 
een democratische partij is omdat zij in het parlement is gekozen, alsof een 
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kiezerslegitimatie een partij en haar leider als vanzelf democratisch ge-
zind maakt. Ook de cda-top droeg in 2010 dit onjuiste argument aan om de 
coalitiesamenwerking met Geert Wilders te rechtvaardigen.

Voor de onjuistheid van die redenering hoeft niet te worden herinnerd 
aan Duitsland in 1933, want het heden biedt voorbeelden genoeg van ge-
kozen despoten: Trump, Poetin, Erdogan, Orbán, Kaczyński. Hun politieke 
narratief is dat de maatschappij niet deugt, dat de vijand alom aanwezig is 
en dat ‘de elite’ hem heeft binnengelaten. Hun belofte is dat zij ‘schoon 
schip’ (Wilders) zullen maken en het volk van deze last zullen bevrijden. 
Hun aantrekkingskracht is de directheid. Een heilsleer als het populisme 
neemt geen genoegen met de beperkingen die de democratie haar oplegt 
en zoekt een rechte weg om de beloofde verlossing te brengen. Tegenover 
de onvermijdelijke, inherente traagheid van de representatieve democra-
tie, die zij als een uitgewoond, muf, vermoeiend stelsel kritiseren, stellen 
populisten het perspectief van direct resultaat. Politieke tegenstanders 
vergissen zich niet slechts, zij staan ook in de weg, en dat geldt evenzeer 
voor rechters die wettelijke grenzen bewaken of voor journalisten die on-
gewenste onthullingen doen. De impliciete boodschap is dat als de popu-
listische leider zijn zin niet krijgt, het volk zijn zin niet krijgt, en dat het 
systeem dus niet deugt.

Met hun verdachtmakingen aan het parlement (‘nepparlement’) en de 
rechtsstaat (‘neprechters’) vallen de populisten het democratische bestel in 
zijn grondvesten aan. Als zij gelijkheid preken bedoelen ze dat we allemaal 

hetzelfde moeten zijn, dat wil zeg-
gen, ons moeten conformeren aan 
het ‘wij’ dat zij hebben geformu-
leerd. Dat is een cruciaal verschil 
met gelijkheid in een democratie. 
In een democratie gaat het om gelijk-
heid voor de wet, met gelijke rechten 
voor elk individu, met in begrip van 
rechten die het anders-zijn bescher-
men, zoals de grondrechten. De 

rechtsstaat geeft de democratie haar pluralistische substantie, door de vrij-
heid van denken, spreken en handelen van het individu te waarborgen.

Breuk	met	pluralisme

Een misstand of een foute politiek is niet weg door louter te verklaren dat 
het anders behoort te zijn. Wie zich keert tegen een verwerpelijke politiek 
moet haar aantrekkingskracht onderzoeken en trachten te doorgronden 

De rechtsstaat geeft de 
democratie haar pluralistische 
substantie, door de vrijheid 
van denken, spreken en 
handelen van het individu te 
waarborgen
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wat haar draagvlak is. Zonder dat realisme wordt ieder idealisme vrijblij-
vend. De oude orde moet zich dus afvragen in hoeverre zijzelf dat draag-
vlak voor het populisme en het nationalisme heeft gecreëerd, bijvoorbeeld 
door onvoldoende krachtig te onderstrepen dat gematigdheid een conditio 
sine qua non is voor de democratie.

‘Gematigdheid’ is in de intellectuele traditie in het denken over staat, 
recht en politiek een klassiek, telkens terugkerend thema. Zowel in de 
deugdenleer van Aristoteles, neergeschreven in de Ethica Nicomachea, als 
in diens zienswijze op de goede staat gold het zoeken van het midden als 
de hoogste wijsheid. John Adams, de tweede president van de Verenigde 
Staten (1797-1801), zei dat zonder gematigdheid elke machthebber de gren-
zen uit het oog verliest en een ‘uitgehongerd beest’ wordt.2 Met dat erva-
ringsfeit in het achterhoofd schreef Charles de Montesquieu, een van de 
grondleggers van het rechtsstatelijke denken, dat gematigdheid ‘de hoog-
ste waarde van elke wetgever’ moet zijn. In Over de geest van de wetten no-
teert hij dat hij dat boek eigenlijk alleen heeft geschreven om deze stelling 
te bewijzen: ‘In de wetgever dient de geest van gematigdheid te huizen.’3

Waarom? Omdat de democratie haar weg moet zien te vinden in een 
werkelijkheid waarin de spelingen van het lot een groot aandeel hebben, de 
gegeven omstandigheden even grillig als dwingend kunnen zijn, en het 
verloop van de dingen onvoorspelbaar is. Van alles is in beweging of kan in 
beweging komen. Het is daarom een democratische vereiste dat politici 
niet te veel willen regelen of in wetten vastleggen. De wet is niet in de eer-
ste plaats een instrument van politieke macht, als wel een waarborg van de 
rechtszekerheid van de mensen. De wet dient hun vrijheid. Zij mag geen 
keurslijf zijn.

De werkelijkheid wordt ook bepaald door het feit dat mensen feilbaar 
zijn en onderling nogal kunnen verschillen. In de institutionele architec-
tuur van de democratische rechtsstaat moet daarmee rekening worden 
gehouden. De onderlinge verschillen krijgen de ruimte dankzij de cirkel 
van vrijheid die de rechtsstaat om de maatschappij trekt. Allen hebben 
dezelfde rechten, waarmee zij zijn beschermd als de overheid al te bemoei-
zuchtig dreigt te worden, maar ook staat niemand boven de wet, zoals in 
autocratische systemen het voorrecht van de heerser is. De erkenning van 
de menselijke feilbaarheid krijgt vorm in het principe dat tegenover macht 
een tegenmacht moet staan: ook een machthebber kan zich vergissen, hoe 
groot zijn kiezersmandaat ook is. Daar komt bij dat te veel macht voor nie-
mand goed is. ‘Power tends to corrupt, and absolute power corrupts abso-
lutely’, wist Lord Acton (1834-1902) al.

Behalve een democratisch en rechtsstatelijk principe is gematigdheid 
een kwestie van stijl, goede smaak en dito omgangsvormen, wat niet moet 
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worden verward met de lauwheid waarvoor zij vaak wordt versleten. Een 
gematigde politicus handelt prudent, is bescheiden zonder zijn licht on-
der de korenmaat te zetten, erkent grenzen en is bereid om evenwicht te 
zoeken tussen botsende principes. Proportionaliteit, respect voor de auto-
riteit van feiten, acceptatie van complexiteit en gelaagdheid, en aversie 
van  fanatisme zijn andere kenmerken. sgp-leider Cees van der Staay 
 parafraseerde op het verkiezingscongres van zijn partij een wijsheid van 
de Spreukendichter: ‘Probeer altijd iemands zwakke plek te ontdekken, 
dan weet je waar je hem níét raken moet.’

In naam van behoud van zichzelf kan gematigdheid het noodzakelijk 
maken om zonder omwegen positie te kiezen tegen extremistische krach-
ten in de politiek. Wat dat betreft kon je lange tijd blind vertrouwen op het 
cda. Dat had te maken met zijn bestuurlijke attitude, want gematigdheid 
is dan altijd een verstandige keuze, maar was ook toe te schrijven aan de 
ideologische wortels van de christendemocratie in het pluralisme, de poli-
tieke idee die de veelvormigheid van de moderne maatschappij erkent, 
waardeert en ook beschermt. In dat licht is het teleurstellend dat het cda 
zich meer en meer presenteert als een nationalistische partij met een nogal 
duister beeld van de toestand van het land. Nederland is volgens cda-lei-
der Sybrand Buma ‘niet het land dat we aan onze kinderen willen door-
geven’. Het zou in een ‘morele crisis’ verkeren, niet in de laatste plaats door 
de immigratie uit islamitische landen. In een interview met het Nederlands 
Dagblad zei hij dat de immigratie het ‘Nederlandse waarde- en normen-
patroon’ bedreigt. ‘Er zijn veel mensen die van buiten komen, die niet in-
haken op ons waarde- en normenpatroon, maar wel op de welvaart en het 
leven hier’, vervolgde hij. ‘We kunnen niet zomaar zeggen: iedereen kan 
binnenkomen én alles blijft zoals het is.’4

Al eerder pleitte hij voor ‘gezonde vaderlandsliefde’, om de ‘dominantie 
van de joods-christelijke cultuur’ in stand te kunnen houden. In zijn cam-
pagne vereenzelvigde hij symbolen van de Nederlandse identiteit, zoals de 
vlag, het volkslied en het koningshuis, met die identiteit zelf, wat z’n betoog 
eerder kleinburgerlijk dan historisch doordacht maakte. In de dominante 
politieke controverse van deze tijd, nationalistisch versus internationalis-
tisch, kiest het cda meer en meer de eerste richting. Dat bleek ook uit het 
stemgedrag van de Tweede Kamerfractie over het Oekraïneverdrag. Als lid 
van de politieke familie die de grondleggers van het verenigde Europa omvat, 
stemde het cda altijd pro-Europees, maar nu keerden Buma en zijn fractie 
zich tegen dat verdrag, wat in zijn politieke effect een anti-Europese actie is.

De idee van één cultureel en religieus verwoorde identiteit van de natie 
is in strijd met het pluralistische ordeningsprincipe dat aan de basis ligt 
van de christendemocratische ideologie. De achterliggende gedachte in 
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het denken van Abraham Kuyper (1837-1920), een van de architecten van de 
christendemocratie, is dat de samenleving uit een geheel van nevenge-
schikte, gelijkwaardige ‘kringen’ bestaat, van klein, zoals een gezin, tot 
groot, zoals een maatschappelijke organisatie, een politieke partij of een 
bedrijf. Binnen de grenzen van de wet is elke kring autonoom in denken en 
doen. Voor de christelijke kring, zoals het cda zelf, mag dan de joods-chris-
telijke traditie leidend zijn, dat geldt niet voor de samenleving als geheel, 
want wie voor zichzelf autonomie opeist moet een ander die ook gunnen. 
Gewetensvrijheid is in deze visie het leidende beginsel van de christende-
mocratie, niet de joods-christelijke traditie.

In de gedaante van Buma’s ‘gezonde vaderlandsliefde’ daarentegen 
fungeert het beroep op de joods-christelijke traditie als een maatstaf of je 
erbij hoort of niet. ‘Ik wil dat mensen die zich niet aan onze Nederlandse 
normen en waarden houden gewoon kunnen worden uitgezet’, liet hij zich 
op tv in het slotdebat van de verkiezingscampagne van 2017 ontvallen. 
Hij zei dat weliswaar in the heat of the moment, geprikkeld door wat peste-
rig geformuleerde tegenwerpingen van D66’er Alexander Pechtold, maar 
dat neemt de dreigende lading van de uitspraak niet weg. Het woordje 
‘ gewoon’ duidt ook op een soort van verongelijktheid vanwege het feit dat 
uitzetting op grond van strijdigheid met ‘Nederlandse normen en waar-
den’ nu nog niet kan.

Het artikel dat Buma met fractiegenoot Pieter Heerma over vaderlands-
liefde schreef, in Christen Democratische Verkenningen, is een sleutelstuk om 
zijn denken beter te begrijpen. Zijn uitgangspunt is hoe de samenleving 
tegen ‘radicale ideeën’ kan worden beschermd, nu vluchtelingen uit islamiti-
sche landen in Nederland hun toevlucht zoeken. Hun ‘nadrukkelijk botsende 
waarden’ zijn volgens Buma des te problematischer omdat de immigranten 
in ‘bijzonder grote aantallen’ komen: ‘Helaas wordt de onder vluchtelingen 
en migranten ervaren noodzaak tot aanpassing aan Nederlandse waarden 
kleiner wanneer de eigen groep groter is en steeds groter wordt.’5

Hij ziet het als een taak van het onderwijs om de ‘gezonde vaderlands-
liefde’ over te dragen. De consequentie is dat politiek Den Haag in het 
 onderwijscurriculum gaat bepalen wat vaderlandsliefde is en bij impli-
catie ook wat als onvaderlandslievend moet worden aangemerkt. Terecht 
constateerde politiek commentator Hans Goslinga dat dit pleidooi ‘een 
historische breuk in het christendemocratische denken’ impliceert. Het 
staat haaks op het christendemocratische ordeningsbeginsel van soeverei-
niteit in eigen kring en op het rechtsstatelijke principe dat daaruit voort-
vloeit: de overheid kan wel normen opleggen, maar bepaalt niet welke 
waarden burgers erop na houden.
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Keer	terug	van	nationalistische	dwaling

In 1939, aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog, bepleitte de 
sociaal democraat en politiek denker Jacques de Kadt in zijn boek Het fas-
cisme en de nieuwe vrijheid een ‘politiek van matiging’.6 Daarbij verweet hij 
de elite een verkeerd begrip van matiging. ‘Ze verlangt naar gebondenheid 
(…), naar vastheid, naar geslotenheid, terwijl haar functie juist behoort te 
zijn, (…) de onvoldaanheid, de openheid, en de poëzie van het nog niet ver-
wezenlijkte.’ Tegenover die ‘traagheid’ van de gematigden stelde hij de 
‘vermetelheid’ van de extremisten; zij ‘willen het onmogelijke direct tot 
stand brengen, wat, gezien hun toch altijd aanwezig tekort in het denken, 
op voortdurende opgewondenheid, sensatiezucht, hysterie, onmatigheid 
in alle opzichten, uitloopt.’ Hij concludeerde: ‘De vermetelheid van de 
onbekwamen en de traagheid van de bekwamen, hebben tengevolge dat 
we in een soort gekkenhuis leven, maar dan in een gekkenhuis met bang 
geworden artsen en bewakers.’ Zijn logische advies aan de elite was verme-
tel te zijn in het denken, maar gematigd in het handelen. Dat handelen kan 
daardoor klein, weinig heroïsch overkomen, maar tegelijkertijd wel het 
land bestuurbaar houden.

In dat licht is het goed nieuws dat het cda bij de verkiezingen van 2017 
winst heeft geboekt. Met zijn conduitestaat als staatsdragende partij die 
zelden terugschrikt voor bestuursverantwoordelijkheid, geeft het cda het 
Nederlandse bestel een zekere stabiliteit. Het deelt die kwaliteit met de 
andere twee volkspartijen, vvd en PvdA. Nu zou het cda nog de vermetel-
heid moeten opbrengen om terug te komen van zijn nationalistische dwa-
ling en het pluralisme, de kernwaarde van de christendemocratie, weer te 
omarmen. Dat zou de gematigdheid in zijn politieke stellingname ook ten 
goede komen.

Noten

1 De tekst van deze bijdrage is een sterk 
bekorte versie van een hoofdstuk uit 
De ontmanteling van de democratie. Hoe 
chaosmakers de kunst van het samen-
leven verstoren. Het boek verschijnt in 
het voorjaar van 2018.

2 Geciteerd in: Aurelian Craiutu, ‘Redis-
covering the virtues of political mode-
ration’, The Online Library of Law and 
Liberty, 22 september 2013. Zie http://
www.libertylawsite.org/book-review/
rediscovering-the-virtues-of-political-
moderation

3 Montesquieu, Over de geest van de wet-
ten. Amsterdam: Boom, 2006, p. 718.

4 Gerard Beverdam en Eduard Sloot, 
‘Interview Sybrand Buma. Christelijke 
waarden zijn niet vaag’, Nederlands 
Dagblad, 18 november 2016.

5 Sybrand Buma en Pieter Heerma, 
 ‘Gezonde vaderlandsliefde’, in: Femmy 
Bakker, Theo Brinkel, Pieter Jan Dijk-
man en Jos Wienen (red.), Op de vlucht … 
En dan? (cdv Lente 2016). Amsterdam: 
Boom, 2016, pp. 80-87, aldaar p. 81.

6 Jacques de Kadt, Het fascisme en de 
nieuwe vrijheid. Amsterdam: Querido, 
1939; citaten hierna: p. 254.
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cda: maak werk van je eigen 
iconen

Het cda	heeft de termen ‘geloof ’, ‘gezin’ en ‘generaties’ wel hoog 
in het vaandel gehesen en onderdeel gemaakt van de politieke 
boodschap, maar zonder daar ook echt zelf hartstochtelijk 
in te geloven als de ‘iconische essentie van het cda als 
partijmerk’. Tekenend daarvoor is de overdreven aandacht 
voor de verloedering van de samenleving, voor slecht nieuws 
in de marge, in plaats van voor het overwegend goede nieuws. 
Fundament daarvoor is het gebrek aan vertrouwen in de 
mensen zelf, die de waarden van geloof, gezin en generationele 
betrokkenheid wel degelijk onderschrijven, en die zelfs op een 
goede manier ‘voorleven’ in hun eigen praktijk.

door Peter Cuyvers

De auteur is senior consultant bij c6VOLG.

Als	de	‘proof	of	the	pudding	in	the	eating’	is, dan is in het beste 
geval één op de drie kiezers bereid op het cda te stemmen, en in het slecht-
ste geval één op de tien: ruwweg de vertaling van de 44 en de 13 behaalde 
zetels uit het recente verleden. Voor de PvdA blijkt dat ook op te gaan, tus-
sen ongeveer dertig en zes procent. Een beter bewijs voor de onzekerheid 
en de onvoorspelbaarheid van de kiezersgunst is er niet. Om het bij het cda 
te houden: we weten allemaal nog hoe de keuze voor de bijna ‘antipopulis-
tische’ Balkenende als politieke zelfmoord gezien werd. En totdat een jour-
nalist het over ‘bumor’ begon te hebben, gold dat oordeel ook voor de als 
een zeer saaie en steile ouderling afgeschilderde Van Haarsma Buma.

Juist daaruit leid ik overigens af dat de analyses van de kiezers, die van 
elke verkiezing een soort politieke Idols zouden maken, volstrekt on-
gegrond zijn. Een echt goede analyse van de cijfers laat ook zien dat kiezers 
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veel stabieler zijn dan zij door de enorme verschuivingen lijken te zijn:1 in 
feite blijft meer dan driekwart van het electoraat trouw aan een behoorlijk 
duidelijke politieke richting, aan een bepaald cluster van waarden, normen 
en overtuigingen dat zich nog steeds laat definiëren met klassieke begrip-
pen als ‘links’ of ‘rechts’, ‘progressief ’ of ‘conservatief ’. Vanuit die perspec-
tieven zien we dat het ook bij de huidige verkiezingsuitslag nog steeds niet 
mogelijk is – evenmin als in alle voorgaande decennia – om tot iets te 
 komen wat een links dan wel progressief kabinet zou kunnen heten. Op dit 
moment hebben vvd, pvv, cda, cu, sgp, 50plus en Forum voor Democratie 
samen meer dan negentig zetels, nog substantieel méér dan de ongeveer 
tachtig in voorgaande parlementen.

de	politieke	partij	als	beeldmerk

Op basis van die cijfers vind ik dat het Nederlandse volk een duidelijke 
‘merkentrouw’ laat zien. Ik gebruik hier met opzet het woord ‘merk’, 

 omdat het de beste metafoor is voor 
wat er gebeurt bij verkiezingen. 
De kans dat iemand die zich ge-
woonlijk in poloshirt en geruite 
korte broek op het strand begeeft 
dat ineens gaat doen in singlet en 

surfshort, is verwaarloosbaar klein. Men kiest voor het beeld waar men zich 
het meest thuis bij voelt: voor zwarte kousen, ruitjesoverhemden met korte 
mouw, leggings of in tatoeages gehulde lichaamsdelen. Politieke keuzes 
zijn onderdeel van een identiteit (brand identity) waartoe men zich zeer 
bewust bekent en waarvoor men ook bewust uit wil komen (wat in toe-
nemende mate ook geldt voor pvv-stemmers).

Om scherp stelling te nemen: ik vind dat het tegendeel van opper vlakkig! 
Laten we immers eerlijk zijn: zelfs gestaalde partijkaders lezen de program-
ma’s van hun eigen partij nauwelijks, laat staan de rapporten van hun we-
tenschappelijke instituten. Het stemgedrag van partijen in de Kamer wordt 
zo vaak bepaald door tactische keuzes dat er weinig van af te leiden valt. 
En de statements in de media hebben allang niets meer met echte ‘posities’ 
te maken, maar alles met door spindoctors afgeroomde glutenvrije poli-
tieke dieetcrackers. Het grote publiek weet dat overigens, beseft dat het niet 
anders kan, en heeft dus zijn eigen manier om keuzes te maken.

Net als bij elke merkenkeuze concentreert dit keuzeproces zich rond 
een aantal ‘iconische’ zaken die onverbrekelijk met bepaalde ‘partij-
merken’ verbonden zijn. Voor de PvdA van Asscher was dat bijvoorbeeld 
het klassieke vakbondssocialisme: het idee van een nogal ouderwetse cor-

Het Nederlandse volk laat een 
duidelijke merkentrouw zien
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poratistische staat waarin ‘voorlieden’ het wel voor het volk zullen regelen. 
Dit iconische beeld was echter zo onherkenbaar geworden voor de ge-
moderniseerde bevolking, dat er inderdaad nog maar negen zetels over-
bleven. Rijk links gaat naar Jesse, arm links naar de sp, en boos links gaat, 
net als boos rechts, naar de pvv. Maar omdat de overgrote meerderheid van 
de bevolking redelijk welvarend is, doorgaans niet boos maar best geluk-
kig is, en eerder conservatief is dan progressief, krijgen we nooit een ‘revo-
lutionair’ parlement. De welvarende en gelukkige – hoewel soms enigszins 
verontruste – kiezers verdelen hun politieke munt over de smaken aan de 
rechterkant van het midden, waarbij zowel de christenen als D66	natuur-
lijk zeer scherp gedefinieerde merken zijn (die dan ook niet ineens samen 
in een logo willen). Vervolgens gaat de keuze van de hardwerkende, wel-
gestelde en redelijk voorzichtige en behoudende burger tussen cda	en 
vvd, en dat is precies het punt waar het cda zich naar mijn mening de kaas 
van het brood (Hollandser kan het niet) heeft laten eten door de vvd: het 
heeft een te beperkte visie op zijn eigen (potentiële) electoraat. Of om-
gekeerd: de vvd heeft onder leiding van Rutte op briljante wijze een soort 
‘integraal merk’ geconstrueerd waarin de traditionele iconische nadelen 
van de klassieke vvd	(ballen, elitair) werden weggepoetst; van Wassenaarse 
Courant naar Telegraaf-partij.

wat	verwaarloosde	het	cda?

Wat heeft het cda	dan de afgelopen jaren aan iconisch kapitaal laten liggen?
Ten eerste is dat het geloof. Deze uitspraak mag verbazing wekken: het 

cda is toch bij uitstek een partij is op geloofsbasis, en tevens de ‘uitvinder’ 
van het inderhaast door iedereen overgenomen ‘joods-christelijke waarde-
stelsel’? Naar mijn mening is het cda echter met dit concept omgegaan als 
met een handgranaat waar de pin uit was getrokken: er was grote angst dat 
juist dit thema in de ‘seculiere samenleving’ in het eigen gezicht zou ont-
ploffen. Inderdaad, de tijd van ‘de kerken’ is voorbij, en daarmee ook de 
tijd van het ‘institutionele’ geloof, maar iedere studie laat zien dat nog 
steeds niet minder dan driekwart van de bevolking gelooft in hogere mach-
ten (een vorm van godsbesef die door hardcorechristenen schamper met 
‘ietsisme’ wordt aangeduid, een afgeleide van de uitspraak ‘Ik geloof toch 
dat er iets is’).

De reden van deze vorm van geloof is volgens mij dan ook door het cda 
niet voldoende op waarde geschat: zonde, want het is exact het besef dat 
aan de basis staat van het beroep op waarden en normen. Voor de modale 
burger is het evident dat hij in een samenleving verblijft die op elk moment 
van de dag als het ware persoonlijke morele keuzes vergt. We weten alle-
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maal dat het voor rijken en machtigen niet zo moeilijk is om overal mee 
weg te komen. In ons dagelijkse bestaan moeten we daarom vaak de ver—
leiding weerstaan om ook voordeeltjes te pakken, om een beetje te fraude-
ren, of om ons niet goed te gedragen jegens naasten die hulp nodig heb-
ben. Het is mijn stellige overtuiging dat de overgrote meerderheid van de 
burgers van dit land diep doordrongen is van deze alledaagse moraal, die 
als het ware de hogere macht vormt die maakt dat de samenleving leefbaar 
is. Daarom ook wil iedereen dat mensen die zich misdragen ‘aangesproken 
worden’ op hun wangedrag – of het nu gaat om blikjes op straat gooien of 
om graaien in de zorgkas door bestuurders.

Wij worden in het dagelijkse leven dus uiteindelijk wel degelijk gedre-
ven door het geloof in een ‘hogere orde’ als fundament voor het bestaan 
van de mensen of de mensheid. Het cda	heeft groot succes geboekt met de 
meer negatieve kant hiervan, met de ‘geneigdheid naar het kwade’, maar 
heeft helaas onvoldoende begrepen dat de overgrote meerderheid van de 
burgers zelf wél steeds die morele keuzes maakt: zie onze vier miljoen vrij-
willigers, zie onze nagenoeg perfecte mantelzorg, zie de lokale initiatieven 
om de meest beklagenswaardige asielzoekers (de gezinnen met kinderen) 
toch op te vangen, desnoods met burgerlijke ongehoorzaamheid. Wat het 
cda verzuimd heeft op te pakken is de icoon van de barmhartige Samari-
taan, het Bijbelverhaal dat zoveel Nederlanders als fundament van moreel 
gedrag hebben meegekregen (zie kader 1).

Het tweede gemiste icoon is dat van het gezin. Dit icoon werd gemist 
ondanks een beleid waarin voortdurend werd gevraagd om een ministerie 
voor gezin of familie, en ondanks het feit dat het cda expliciet zichzelf 
benoemde als gezinspartij. Alle goede bedoelingen ten spijt, is dit niet 
ontvangen als een oprecht warm gevoel voor het (moderne!) ouderschap, 
met de combinatie van werken en zorgen voor moeders en vaders. Als cda-
regeringen	inderdaad vol hadden ingezet op het bieden van meer opvang, 

verlof en geld voor met name jonge 
ouders, had dat een wereld van ver-
schil gemaakt – terwijl nu een mil-
joen jonge ouders worstelen met 
een slechte infrastructuur op alle 
drie de genoemde terreinen. Ik heb 

zelf voor het Wetenschappelijk Instituut voor het cda diverse studies ge-
schreven die een glashelder beeld schiepen van de ‘druk op de ketel’ voor 
jonge ouders.2 Nederlandse ouders doen hun uiterste best om, met enorme 
inzet en heel veel liefde, hun kinderen goed op te voeden, en zij slagen 
daarin wonderwel! Mede daarom zijn Nederlandse kinderen dan ook bijna 
allemaal gelukkig.

Het cda	had (liefde)voller 
achter ouders moeten staan
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Politiek gezien richtte het cda zich echter ondertussen – zie ook het 
voorgaande – meer op het beeld van de verloedering van de samenleving: 
de jeugd zou op steeds vroeger leeftijd gestraft moeten worden, de ouders 
zouden opvoedcursussen nodig hebben, enzovoort. Kortom, de politieke 
aandacht van het cda	was, is en bleef gericht op de relatief kleine groep in 
de samenleving (minder dan anderhalf procent) die we bijvoorbeeld door 
falende jeugdzorg niet onder controle kregen. Maar deze kleine groep 
werd als het ware geassocieerd met beelden van egocentrische, hedonisti-
sche ouders – een beeld waar de ouders zelf zich bepaald niet in herken-
den.

Ik constateer verder dat de twee hiervoor beschreven beelden gecombi-
neerd terugkomen in de manier van omgaan met de islam en met radicale 
jongeren. Iedere serieuze studie laat zien dat voor driekwart van de mos-
lims in Nederland de religieuze beleving aardig lijkt op die van protestan-
ten en katholieken ten tijde van de verzuiling: we gaan een keer in de week 
(gescheiden) naar de kerk, maar we gooien niet meer de ruiten van elkaars 
scholen in (chapeau dus ook voor Balkenende, omdat hij direct optrad toen 
de ruiten van een islamitische school werden ingegooid). Door het toch 
steeds op één hoop gooien van 95 procent goedwillende moslims en de 
kleine groep door raddraaiers aangestuurde radicalen, hebben we niet 
alleen een miljoen moslims van ons vervreemd, maar ook te veel ruimte 
gegeven aan de acties van Wilders en de pvv. En omgekeerd hebben we 
door een verkeerde angst voor privacy juist ook weer níét gedaan wat echt 
nodig was, namelijk ingrijpen in gezinnen waar geen woord Nederlands 
werd gesproken (zie kader 2). Het patroon is identiek aan dat bij de ‘autoch-
tone ouders’: met grote verontwaardiging voor de ontsporingen vergaten 
we respect te betuigen aan degenen die het wél goed deden.

gestalte	geven	aan	geloof	in	iconen

Samengevat: het cda	heeft de termen ‘geloof ’, ‘gezin’ en ‘generaties’ wel 
hoog in het vaandel gehesen en onderdeel gemaakt van de politieke bood-
schap, maar zonder daar ook echt zelf hartstochtelijk in te geloven als de 
‘iconische essentie van de relatie tussen het gevoel van het volk en het cda 
als partij’. Het belangrijkste knelpunt daarbij is volgens mij toch uiteinde-
lijk dat de partij onvoldoende vertrouwen heeft getoond in de inwoners 
van dit land, die deze zaken wel degelijk onderschrijven en zelfs massaal 
‘voorleven’ in de dagelijkse praktijk. Ik kan het ook in meer technische 
termen formuleren: het cda is de partij die weliswaar de subsidiariteit tot 
primair ideologisch kader voor het beleid gemaakt heeft, maar ondertus-
sen het vertrouwen mist in de bevolking dat noodzakelijk is voor écht sub-
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Het	Samaritaanse	volk	van	Nederland

Eerder heb ik in Christen Democratische Verkenningen betoogd dat 
het beeld dat door media en politici wordt geschapen (en oprecht 
geloofd) van de ‘verloederende samenleving met individualisti-
sche burgers’ totaal niet spoort met de werkelijkheid van een land 
vol van niet alleen gelukkige, maar ook heel sociale ouders en kin-
deren.3 Inderdaad, want ook mensen die geen kinderen hebben, 
 hebben ouders, en vrijwel altijd ook andere familie. En de familie-
netwerken zijn en blijven het fundament – de hoeksteen, zo men 
wil – van onze samenleving. In die netwerken wordt bijvoorbeeld 
meer dan driekwart van de ouderenzorg en de kinderopvang 
 ‘opgebracht’. Mede daardoor is de groep ouderen die in instellin-
gen verblijft relatief zo klein, slechts enkele honderdduizenden; 
zoals ook de groep probleemjongeren (in de jeugdzorg) niet groter 
is dan een paar procent. (Helaas zijn dat echter precies de meest 
beklagenswaardige groepen, omdat de extreem bureaucratische 
overheid daar al decennialang totaal heeft gefaald, maar dit 
 terzijde.) De nuchtere cijfers zijn dat meer dan vier miljoen vrij-
willigers mantelzorg verlenen en het verenigingsleven overeind 
houden, en de falende zorg voor de zwakkeren in de samenleving 
steeds meer overnemen. Met zaken als voedselbanken, maar ook 
met de zorg voor asielzoekers op lokaal niveau, waarbij hele ge-
meenschappen, samen met lokale bestuurders, de als onmenselijk 
ervaren Haagse besluiten negeren en de positie innemen van de 
barmhartige Samaritaan. Ze nemen immers ‘vreemdelingen’ op in 
hun eigen omgeving, vaak hun eigen gezin, zonder met hen een 
band te hebben, en zonder een verplichting aan hen te hebben. 
Dat gedrag is in meerdere opzichten ‘iconisch’: het is een state-
ment van zowel persoonlijke betrokkenheid als tegen de landelijke 
overheid, die weigert om haar verantwoordelijkheid op een mense-
lijke manier in te vullen. Populisten schermen graag met de per-
centages Nederlanders die ‘bang en boos’ zijn wat betreft immi-
gratie, maar de serieuze onderzoeken van het scp en het cbs laten 
duidelijk zien dat de overgrote meerderheid van de bevolking wil 
dat echte vluchtelingen goed worden opgevangen, simpelweg als 
een verlengstuk van de morele plicht die je vanuit je eigen wel-
varende positie hebt.
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sidiair beleid van de overheid. Het beleid dient niet uit te gaan van de pre-
misse dat onze bevolking de weg kwijt is en een nieuwe ‘schaapherderlijke 
route’ moet kiezen om op het goede pad terug te komen, maar van de pre-
misse dat de Nederlandse bevolking inderdaad in staat is om zelf essen-
tiële zaken te regelen en bereid is om aan te sluiten bij ‘organische op-
lossingen’ (onderscheiden van ‘institutionele’).

Het tragische is dat we als partij wel degelijk beschikken over het kapi-
taal aan ideeën en mensen om de genoemde iconische posities in te nemen. 
(En omgekeerd: andere partijen kunnen dat níét, want hun iconische posi-
ties liggen elders. Niemand gelooft in bijvoorbeeld de vvd	of D66	als 
 gezinspartij.) Dat wordt vooral aangetoond door de successen die ‘vlees-
geworden cda’ers’ als Jan Peter Balkenende en Sybrand van Haersma 
Buma boekten, tegen de hoon van de media over hun stijl en voorkomen in 
(zie het begin van dit artikel). Het blijkt tevens uit de succesvolle opkomst 
van Mona Keijzer als icoon op gezinsterrein, en uit de tienduizenden voor-
keursstemmen die de duidelijk herkenbare Kamerleden bij de afgelopen 
verkiezingen uit de provincie kregen. De hoop die ik voor hen heb is dan 
ook dat zij zich dat zelf realiseren, niet op het niveau van het eigen cda, 
maar op het niveau van het hele land.

Nederland is hard toe aan politici die oprecht vaderlandslievend zijn, 
die hun kinderen het belangrijkste in de hele wereld vinden, gevolgd door 
hun ouders, en die dat ook durven uit te dragen – net zoals de sportteams 
die op het podium staan te janken bij het volkslied (ook al kennen ze de 
woorden niet); de voetballers die (iconisch moment!) hun kinderen van de 
tribune halen; bn’ers als Hugo Borst, die zijn zieke moeder in bescherming 
nam; en de medeburgers die worden neergestoken als ze in een tram op-
treden tegen discriminatie.

Om een nogal scherpe metafoor te gebruiken: als het cda	in het krijt 
trad voor geloof, gezin en generaties, wekte dat tot nog toe vaak de indruk 
van bewapende ridders die een kruistocht aan het ondernemen zijn in een 
vijandige omgeving. In werkelijkheid moet het gaan om de bevrijding van 
een bevolking die jarenlang van haar eigen ‘elite’ te horen gekregen heeft 
dat ze bestaat uit allemaal egocentrische individualisten, en dat die zich 
vanuit dat individuele belang vooral moesten gaan verzetten tegen de ‘huf-
ters’ (uit binnen- en buitenland) die ons wilden plunderen. Maar dat is een 
schijnwerkelijkheid, bijna een angstvisioen. Populisme tiert welig bij angst, 
dus ik hoop dat het cda	ophoudt om bang te zijn voor de moraal en het 
gedrag van onze eigen burgers. De nu twijfelende groepen, zoals jonge 
ouders, Samaritanen, nieuwe medeburgers, samen goed voor minstens 
nog twintig zetels, zullen zich dan (weer) bij het cda aansluiten.
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Zoals	de	ouden	het	Wilhelmus	zongen	…

Iedere expert is het ermee eens dat de beheersing van de Nederlandse 
taal de eerste, onmisbare basis is voor integratie in een samenleving en 
voor maatschappelijk succes. (Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de groe-
pen Nederlanders met een slechte taalbeheersing of zelfs analfabe-
tisme.) Deze waarheid is echter jarenlang alleen gebruikt als een soort 
verwijt achteraf aan degenen die onze taal niet goed genoeg machtig 
werden. Het zogenoemde ‘inburgeringsbeleid’ liep vast in alle moge-
lijke logistieke knelpunten, en de eerste serieuze aanzet om het pro-
bleem aan te pakken kwam vaak pas op het moment van het eerste 
 bezoek aan het lager onderwijs – veel te laat dus. En dit terwijl ons land 
met het netwerk van jeugdgezondheidszorg – waar ieder kind, ook 
ieder allochtoon kind, in het eerste levensjaar al tien keer langskomt – 
een perfecte signaleringsfunctie heeft, ook als het gaat om de ‘talig-
heid’ van een gezin. Door dit instrument niet te benutten heeft de 
 Nederlandse overheid ernstig tekortgeschoten in de bescherming van 
tienduizenden kinderen. Net zoals de falende jeugdzorg heeft geleid 
tot tientallen Savannahs en Maasmeisjes. Het is de tragische paradox 
van datgene wat in Nederland valt onder jeugd- dan wel gezinsbeleid: 
we verketteren de overgrote meerderheid van de goed functionerende 
ouders omdat ze te onzeker of te fanatiek zijn in de opvoeding, en laten 
intussen de groep kinderen die het echt nodig hebben, jarenlang 
letter lijk in de greep van slechte ouders zitten.
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De brede volkspartij als 
waarborg en tegenwicht voor 
populisme

De Tweede Kamerverkiezingen van 2017 vonden 
plaats in een woelig tijdsgewricht. Bij de Amerikaanse 
presidentsverkiezingen en bij de referenda over de brexit 
en over het associatieverdrag met Oekraïne ging de kiezer 
een onverwachte keuze niet uit de weg. Gevestigde partijen 
die onvoldoende voeling hebben met hun eigen kiezers 
werden genadeloos afgestraft, en het aloude politieke links-
rechtsschema is achterhaald door een nieuwe tegenstelling 
tussen zorgeloze en bezorgde burgers. Die polarisatie leidt 
tot een politiek landschap zonder een gematigd midden. 
De cda-campagne zocht in toon en inhoud aansluiting bij de 
bezorgde kiezers. Als volkspartij kan het cda voor deze groep 
een ‘redelijk alternatief ’ zijn als waarborg en tegenwicht voor 
het voortwoekerend populisme.

door Hans Janssens

De auteur is hoofd Communicatie voor het cda en landelijk campagneleider.

In	de	Nederlandse	verkiezingscampagne vormde de tegenstelling 
tussen optimisme en pessimisme het duidelijkste onderscheid tussen de 
politieke partijen. D66 (‘En nu vooruit’), GroenLinks (‘Stem voor verande-
ring’), vvd (‘Pessimist of optimist?’), maar ook de PvdA (‘Samen vooruit’) 
voerden campagne met een optimistisch en toekomstgericht geluid. 
 Partijen als de pvv (‘Genoeg is genoeg’) en sp (‘#PakDeMacht’) brachten 
een somberdere boodschap. Het cda (‘Voor een land dat we door willen 
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geven’) koos bewust voor een gematigde positie tussen beide kampen in. 
In de tv-spot stonden de zorgen van mensen centraal, maar in de slogan 
klonk het perspectief door van een positieve verandering.

Deze positionering als redelijk alternatief sluit aan bij de historische rol 
en ambitie van het cda als brede volkspartij. Vanuit zowel de protestantse 
als de katholieke zuil waren de voorlopers van het cda emancipatiebewe-
gingen van de lagere middenklasse. De strijd van Kuyper, Schaepman en 
Nolens voor een fatsoenlijk bestaan voor de ‘kleine luyden’ en de katho-
lieke arbeiders in het Zuiden was de sociale kwestie van hun tijd. Alleen 
als het de gewone arbeider goed ging, kon het met Nederland goed gaan.

Nog altijd is een fors deel van het cda-electoraat afkomstig uit de 
(lagere) middenklasse. Driekwart van de cda-stemmers op 15 maart was 
laag of middelbaar opgeleid, tegenover een kwart hoogopgeleide cda- 
kiezers. Ook deze cda-kiezers delen de zorgen van dit moment.1 Met deze 
spreiding vervult het cda – als brede volkspartij – een belangrijke brug-
functie tussen partijen met een overwegend hoger opgeleide achterban 
(D66, GroenLinks en in mindere mate vvd en PvdA) en de partijen die voor-
al lager opgeleide kiezers aan zich binden (sp en pvv). Maar hoewel deze 
historische en electorale overwegingen belangrijk waren, was de keuze 
voor de positionering als redelijk alternatief bovenal inhoudelijk gemoti-
veerd. Sinds de opkomst van het populisme aan het begin van deze eeuw 
worstelen de traditionele partijen met hun antwoord op het populistische 
discours.2 De boodschap van open grenzen, pluriformiteit en globalise-
ring stuit steeds vaker op een sentiment van bescherming, law-and-order 

en behoud van identiteit. Die in-
houdelijke spanning tussen een 
meer kosmopolitisch en idealis-
tisch kader en een meer traditionele 
achterban is ook bij het cda herken-
baar. In de positionering als het 
redelijke alternatief worden deze 
stromingen verenigd in het besef 

dat het behoud van een open en pluriforme samenleving als eerste vereist 
dat we de zorgen van gewone mensen begrijpen en van een antwoord kun-
nen voorzien.

Terechte	zorgen

Eind 2016 schetste publicist Paul Scheffer in een interview een somber 
beeld van de politiek en de democratie in de westerse wereld.3 Trump, de 
brexit en de uitslag van het Oekraïne-referendum waren een harde afreke-
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ning met de politieke elite. ‘Het gevoel van machteloosheid zit heel diep bij 
mensen. Nogal wat mensen trekken aan de handrem en zeggen: niet ver-
der!’ Scheffer beschrijft een samenleving waarin een grote groep mensen 
zich verweesd voelt. De bescherming die oude structuren als de kerk, de 
vakbond of het gezin boden zijn onder invloed van de secularisering en de 
individualisering afgebroken. ‘Mensen willen bescherming en die vinden 
ze niet bij de zittende politieke elite. “Een politiek die alles zet op liberali-
sering van de handel, open grenzen, verdere Europeanisering, miskent die 
behoefte volledig.”’4 De tegenreactie is een roep om sociaal en cultureel 
protectionisme; voor het behoud van economische zekerheden en behoud 
van de eigen identiteit.

In een bekend fragment uit de film Trumpland vertelt de Amerikaanse 
filmmaker Michael Moore hoe presidentskandidaat Trump de directeur 
van een Ford-fabriek waarschuwt tegen een voorgenomen verhuizing van 
de fabriek van Detroit naar Mexico.5 Trump dreigt de directeur met een 
importheffing van 35 procent op elke auto die Ford nog in Amerika wil ver-
kopen. De vraag of hij dit kan waarmaken is volgens Moore niet relevant. 
De Ford-medewerkers zien vooral een politicus die bereid is voor hen de 
strijd aan te gaan en ‘dat had geen democraat of republikein ooit voor hen 
gedaan’, aldus Moore.

In de berichtgeving over de Trump-campagne was veel aandacht voor 
zijn omstreden voorstellen voor een moslimban en de bouw van een muur 
tussen de Verenigde Staten en Mexico, maar onderzoek onder Trump-
stemmers laat zien dat deze thema’s geen doorslaggevende rol speelden 
bij hun keuze. Voor hen waren economie en werkgelegenheid de belang-
rijkste thema’s. Zij zijn meer bezorgd over hun eigen toekomst dan dat zij 
onverdraagzaam zijn ten opzichte van moslims of Mexicanen.

De Poolse socioloog Zygmunt Bauman beschrijft diezelfde zorg vanuit 
een economisch-sociologisch perspectief.6 Volgens Bauman is arbeid 
– het gewone werk van veel laagopgeleiden – in het moderne kapitalisme 
een wegwerpproduct geworden. Banen worden geautomatiseerd of ver-
plaatst naar het buitenland. Grote bedrijven en banken worden onder druk 
van een hedgefonds of een activistische aandeelhouder opgeknipt en door-
verkocht. Omdat de band tussen arbeid en kapitaal zo vluchtig is gewor-
den, ontstaat bij deze werknemers een diep gevoel van machteloosheid. 
Bauman beschrijft hoe voor deze ‘verliezers’ de migrant – buiten diens 
schuld – uitgroeit tot symbool van hun eigen fundamentele onzekerheid. 
De economische migrant is immers een directe concurrent voor hun 
kwetsbare positie op de arbeidsmarkt, terwijl het verhaal van de vluchte-
ling raakt aan de existentiële onzekerheid dat wie vandaag nog comforta-
bel leeft, morgen alles kwijt kan zijn.
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In een wi-studie naar nieuwe maatschappelijke scheidslijnen wordt 
beschreven hoe ook de brede middengroep in Nederland uitgehold wordt. 
Deze blijkt ‘meer dan de uitersten van het continuüm slachtoffer van de 
voortschrijdende modernisering en mondialisering. (…) Bovendien heb-
ben de middengroepen sinds 2008 ook de klappen van de financieel-econo-
mische crisis moeten opvangen in de vorm van stevig lastenverzwaringen.’ 
Daarnaast zien we ‘de politiek-maatschappelijke versplintering van het 
midden’. Daarmee verliezen deze middengroepen het ‘vermogen om het 
samenbindende en stabiliserende cement van de samenleving’ te zijn.7

Blinde	vlek

Bij al deze analyses rijst de vraag waarom gevestigde partijen het debat over 
deze tegenstelling zo lang hebben overgelaten aan de populistische par-
tijen. Voor een deel heeft dit te maken met de eerdergenoemde interne wor-
steling tussen een kosmopolitisch-idealistisch kader en een meer traditio-
nele achterban binnen deze partijen. In de ‘bubbel’ klinken tegengeluiden 
van onderop minder snel door dan in de oude structuur van de zuilen.

Maar er was ook sprake van een blinde vlek, waarbij de gevestigde poli-
tiek zich bij de opkomst van het populisme vooral verzet heeft tegen de stijl 
daarvan, in plaats van het inhoudelijk te bestrijden. In 2009 schreef de 
socioloog Anton Zijderveld een scherp – en nog altijd actueel – pamflet, 
getiteld Populisme als politiek drijfzand.8 Het pamflet deconstrueert haar-
fijn de methode van het populisme als antipolitiek, maar was – blijkens de 
flaptekst – vooral bedoeld om de ‘bekende spierballentaal van de oneliners 
die het in de media altijd erg goed doen (…) te analyseren en te ontkrach-
ten’.

In een recent interview stelt ook PvdA-ideoloog René Cuperus dat het 
tijd wordt ‘voor het serieus nemen van de vragen waar het populisme aan-
dacht voor vraagt’.9 De grootste misvatting is volgens hem dat populisten 
alleen fictieve problemen adresseren. Door de ontzuiling, de globalisering 
en de individualisering zijn onze samenlevingen fundamenteel uit het 
lood geslagen. ‘Te veel is gedacht dat iedereen wel wereldburger zou kun-
nen en willen worden in die globaliserende, hyperbeweeglijke wereld. Een 
wereld zonder grenzen, zonder controle of houvast, waarin ieder zijn eigen 
weg wel zou vinden. Een soort D66-eldorado van zelfredzaamheid.’

Voor heel veel mensen geldt dat niet. De nieuwe werkelijkheid geeft veel 
onzekerheid. De moderne tijd lijkt in een permanente staat van crisis te 
verkeren: rond de banken en de euro, de vluchtelingencrisis, het klimaat 
en de terugkeer van het terrorisme. De bovenlaag kan dit plaatsen en als 
het nodig is zijn boeltje pakken en vertrekken, maar voor de rest van de 
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samenleving leidt deze permanente onzekerheid tot de ‘zorg dat je een 
uitgerangeerde tweederangsburger wordt in eigen land’, aldus Cuperus.

Maar politieke partijen moeten ook bereid zijn hun eigen opereren 
 tegen het licht te houden. In Listen, liberal beschrijft de Amerikaanse 
schrijver Thomas Frank – zelf democraat – hoe de Amerikaanse democra-
ten in zijn ogen zélf de ruimte hebben geschapen voor buitenstaanders als 
Trump en Bernie Sanders.10 Frank verwijt zijn partij de band met de arbei-
dersklasse te hebben verbroken. De democraten waren altijd de partij van 
het volk, maar zijn onder Clinton en Obama de partij van de progressieve 
professionele klasse geworden; van de managers, de professoren, van Wall 
Street en Hollywood, en van de nieuwe technologische elite van Zucker-
berg (Facebook) en Gates (Microsoft). Zij zijn de pleitbezorgers van de 
meri tocratie, van de individuele ontwikkeling, onderwijs en innovatie ge-
worden, in plaats van de steun en toeverlaat van de lagere en middenklasse.

In The road to somewhere beschrijft de Britse journalist David Goodhart 
hoe dezelfde ontwikkeling in het Verenigd Koninkrijk de uitslag van het 
brexitreferendum verklaart uit het onderscheid tussen anywheres en some-
wheres in de Britse samenleving.11 De somewheres zijn een combinatie van 
conservatieve burgers op het platteland en de oude arbeidersklasse uit de 
industriegebieden. Zij hechten nostalgisch aan hun gemeenschap en 
 familiebanden, en gaan maar langzaam mee in de veranderingen van deze 
tijd. De somewheres staan tegenover de hoger opgeleide, progressieve en 
Europagezinde anywheres in de grote steden, die minder hechten aan 
 tradities en aan de gemeenschappen waar ze wonen. Deze anywheres 
 waren de afgelopen decennia dominant in de politiek, de media en het 
bedrijfsleven en hebben de samenleving naar hun wereldbeeld van indivi-
duele vrijheid, zelfontplooiing en open grenzen vormgegeven.

Ook de Labour Party heeft onder Blair de oude arbeidersklasse verruild 
voor de hippe, progressieve middenklasse. De agenda verschoof van klas-
sieke sociaaldemocratische thema’s als de economie, huisvesting en zorg 
naar moderne thema’s als innovatie, diversiteit en gender. Omdat de be-
zorgde kiezer noch bij de conservatieven noch bij Labour werd gehoord, 
restte bij het brexitreferendum slechts de radicale keuze van de noodrem: 
weer baas in eigen land.

Nieuwe	antwoorden

De positionering als brede volkspartij die een redelijk alternatief wil zijn 
voor bezorgde kiezers moet verder strekken dan de afgelopen campagne. 
Om de kloof tussen de zorgeloze en de bezorgde kiezer te overbruggen is 
een stevige middenpartij nodig die de zorgen serieus neemt en van een 
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haalbaar antwoord kan voorzien. Die opdracht begint met de onderken-
ning dat een groeiende kloof tussen anywheres en somewheres ook in onze 
samenleving de saamhorigheid ondermijnt. Die onderkenning is niet vrij-
blijvend, maar moet zichtbaar zijn in het denken en handelen van elke 
cda-politicus.

Op een verkiezingsmanifestatie in Drachten sprak Sybrand Buma over 
de ‘nieuwe, horizontale verzuiling als de sociale kwestie van deze tijd’.12 
‘De oude zuilen in Nederland waren verticaal (…), maar binnen die zuilen 
kwamen alle rangen en standen elkaar tegen en mochten de lagere en mid-
dengroepen vertrouwen op de saamhorigheid, de zorg en de bescherming 
van de bovenlaag. (…) Dat vertrouwen is verdwenen in de nieuwe horizon-
tale verzuiling. (…) Het is nu ieder voor zich.’ De sociale kwestie betreft de 
opdracht het vertrouwen van deze kiezers te herstellen. ‘Dat begint met 
deze zorgen en boosheid serieus te nemen en vervolgens oplossingen te 
bieden die recht doen aan deze onzekerheid. Door de balans te herstellen 
tussen het eigen belang en het gezamenlijk belang’, aldus Buma.

Volgens Piet Hein Donner ligt in die opdracht tot verbinding het wezen-
lijke verschil tussen het populisme en een volkspartij.13 ‘Het concept van 
een volkspartij is het tegendeel van een populistische beweging die preten-
deert de volkswil te vertegenwoordigen. Want die volkswil waar een popu-
list zich op beroept is per definitie de “wil” van slechts een deel van het 
“volk”. En hij – de populist – wil die “wil” doorgaans realiseren in confron-
tatie met en vaak ten koste van een welbepaalde minderheid.’14 Daartegen-
over staat volgens Donner een christendemocratisch concept van een 
volkspartij dat berust op ‘de gelijkwaardigheid van mensen’ en dat ‘alle 
mensen wil verenigen in de gemeenschappelijkheid van belangen en in de 
verwerping van belangenstrijd als politiek model’. Omdat ieder mens de 
ander nodig heeft om tot zijn recht te komen, is de volkspartij de uiting 
van de overtuiging dat politiek niet gaat om het aanzetten van tegenstellin-
gen, maar om het vinden en ontwikkelen van gemeenschappelijke belan-
gen.

Een tweede onderscheid ziet Donner in de bejegening van bezorgde 
kiezers. ‘Populisten zullen kiezers vooral willen aanspreken als “slacht-
offer” van overheidsmachten, politieke krachten en economische ontwik-
kelingen (…). Kiezers worden dan niet meer aangesproken als burgers die 
mede verantwoordelijkheid dragen.’ De christendemocratie wil mensen 
houvast bieden door samenwerking en zekerheid bij elkaar te vinden, en 
niet door ‘voor mensen alles te regelen en ze de oplossingen op te leggen. 
(…) Niets werkt zo louterend als zelf betrokken te zijn (…).’15

In hetzelfde cdv-nummer wijst Hirsch Ballin op een derde belangrijk 
element in het weerwoord tegen het populisme: het belang van de bescher-
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ming van de instituties van de democratische rechtsstaat.16 Deze institu-
ties vervullen een bewezen belangrijke ‘taak in het concretiseren en reali-
seren van waarden van rechtvaardigheid en solidariteit’, maar zijn 
kwetsbaar tegenover de kritiek en retoriek van populisten, die hun integri-
teit en onafhankelijkheid in twijfel trekken.

Het cda won zes zetels bij de Kamerverkiezingen van 15 maart 2017. 
Een bescheiden, maar betekenisvolle winst in een moeilijk politiek tijds-
gewricht. De keuze om als volkspartij een redelijk alternatief te vormen 
voor bezorgde kiezers, biedt een kans voor verder herstel van vertrouwen. 
Het draagvlak voor moeilijke thema’s als Europa en migratie vraagt om een 
nieuwe doordenking en vertaling van de christendemocratische uitgangs-
punten naar de politieke actualiteit van nu. Door de zorgen van kiezers te 
voorzien van haalbare antwoorden die uitgaan van de gemeenschappelijke 
belangen en van de eigen verantwoordelijkheid van mensen, kan het cda 
niet alleen een redelijk alternatief, maar juist ook een waarborg vormen 
tegen de splijtende krachten van het populisme.
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Ergens tussen Vlieland en 
Avondland

Wat moeten we eigenlijk vinden van de verkiezingsuitslag 
van 15 maart 2017? Het cda kende een puik resultaat met een 
stijging van zes zetels en bijna vijftig procent groei in relatieve 
zin. Wat laten de eerste analyses en duidingen zien? Want er is 
meer te vertellen dan een opbeurend verhaal over vooruitgang 
over de hele linie. Alleen Vlieland was daarbij de uitzondering: 
die gemeente kende als enige een verlies voor het cda. Je kunt je 
een minder mooi resultaat voorstellen. En toch, er is meer.

door Pieter Gerrit Kroeger

De auteur is historicus.

In	de	winter	van	2016	werd	het	onverwacht	‘druk’ in het construc-
tieve midden van de Haagse politiek;1 precies wat de ontwerpers van de 
cda-campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen níét hadden voorzien 
in de zomer van dat jaar. Zij gingen ervan uit dat een electorale plus moest 
en zou komen vanuit het aanschurken tegen kiezers die somber en afkerig 
waren. Het midden was immers middelpuntvliedend geworden. Velen in 
de lagere middengroepen waren ontevreden en die boze burgers moest je 
bedienen, zo was de denklijn. Tekenend in dat opzicht was het feit dat het 
cda zou buigen voor de uitslag van een raadplegend referendum, dat zo-
wel constitutioneel als inhoudelijk flagrant in strijd was met de beginselen 
van de partij.

Toen in de weken na de kerstkransjes en appelflappen de campagne 
begon, bleek echter dat burgers andere, aanzienlijk verfijndere denklijnen 
ontwikkeld hadden. Hoe kwam dat? De hysterie van de flanken na de brexit 
en de overwinning van Donald Trump deed zijn werk. Overal waar ex-
treemrechts, Bernie Sanders-achtige radicalen en de vele soorten Pegida-
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aanhangers de patriottische lente der boze burgerij zagen naken, brak voor 
het constructieve midden de voorjaarszon door. De Europese kiezer her-
vond het vertrouwen in brave, onspectaculaire, polderende partijen. Oude 
burchten werden nieuwe vluchtheuvels.

Boos? Verreweg de meesten waren helemaal niet zo bozig en zagen daar 
ook bij anderen niet zo heel veel reden voor. De GeenPeil-lieden, Wierd 
Dukken, Leon de Winters en Syp Wynia’s meenden wel dat hun inzichten 
veel aandacht en zelden tegenspraak verdienden, maar op de keper 
 beschouwd leverden zij in feite vooral stemmingmakerij. Geen wonder 
dat austrexit, nexit, frexit, grexit en meer van zulke exodussen die grote 
groep Europeanen allerminst wisten te overtuigen. De cijfers waren ver-
pletterend: wat de bepleiters van het volg-maar-liever-de-boze-burger-
discours ook beweerden, feit was dat zeventig tot tachtig procent en meer 
van de Europeanen niets moest hebben van zo’n apocalyps. Ze keken wel 
uit met hun spaargeld, hun oudedagreserves en het vrij reizen en onder-
nemen over een heel continent.

Wenen,	Holland	en	Rijnland

In Europa vond in een halfjaar tijd een reeks cruciale verkiezingen in 
beeldbepalende landen plaats. Extreemrechts en anti-eu-krachten zouden 
in Oostenrijk, Nederland en Frankrijk zeker triomferen. In vier Duitse 
verkiezingen op rij zou Merkel sneven en zouden de polariserende spd en 
AfD winnen. De Britse stembusgang zou brexit-hardliners stapels zetels 
geven.

We weten hoe het afliep. Oostenrijk kreeg een groene professor op leef-
tijd als nieuwe president. Buma won zes zetels, meer dan Wilders. De cdu 
verpletterde in drie bondsstaten al haar rivalen. ‘Die Kanzlerin’ uitgere-
geerd, mislukt met haar nuchter opbeurende parool van ‘Wir schaffen das’ 
in crisistijden? ‘Ons lukt dat wel’ – inderdaad. De diva van Vichy ging af; 
Le Pen had geen idee hoe een frexit kon zonder instorting van de sociale 
zekerheid en van de waarde van de Franse spaarcentjes en pensioenen. 
De stad waar in Europa de meeste is-slachtoffers vielen, Parijs, gaf haar 
opponent Emmanuel Macron bijna negentig procent van de stemmen.

Dankzij,	of	ondanks?

Waren ‘het populisme’ en zijn bastaardkind, de xenofobie, daarmee 
 verslagen? Dat natuurlijk niet, maar hun pretentie was fataal geraakt. 
Het bleek dat een aanzienlijk deel van ook de Nederlandse kiezers zich 
 rekende tot de mensen die vertrouwen in elkaar, de samenleving en Europa 
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hoog in het vaandel hielden. Het waren deze mensen die – zeker als ze tot de 
jongeren behoorden – hun stem aan GroenLinks gaven en Klaver een winst 
van 4 naar 14 zetels gaven. Maar Klaver was niet de enige die profiteerde.

Het cda had zijn zes zetels vooruitgang ook primair vanuit zulke alles-
behalve bozige kiezersgroepen weten te veroveren. De vooruitgang onder 
jonge kiezers was zelfs spectaculair. Het waren primair vvd’ers, PvdA’ers, 
door het xenofobe ‘minder, minder’-kabaal uit de pvv verjaagde kiezers én 
thuisblijvers van 2010 en 2012 die Buma zijn winst gunden. De cda’er bleef 
een constructief denkende burger, veelal ouder, gelijkelijk verdeeld over 
de inkomens- en opleidingscohorten. Het idee dat het cda het moest heb-
ben van een mobilisatie van lager opgeleide klagers uit het Zuiden van het 
land, was een gevaarlijk misverstand geweest. Als deze klagers al beston-
den, hadden ze geen cda gestemd in elk geval.

Waarom was dit misverstand zo gevaarlijk? De winst die Buma boekte, 
was vrucht van een Europese trend naar het fatsoenlijke midden. Ze kwam 

tot stand niet zozeer dankzij, maar 
veeleer ondanks de campagne die 
zijn partij had gevoerd. Het gejuich 
over de negentien zetels in de exit-
poll op de avond van 15 maart 2017 
had bij de cda-diehards in de oude 
tramremise van Den Haag dan ook 
meerdere dimensies. Allereerst was 

deze jubel ongecompliceerd en oprecht; er viel niets te mitsen en maren. 
Vijftig procent erbij was niet niks, zeker niet als je deze afzette tegen het 
verlies van de vvd en de destructie van de oude zuilenrivaal, de PvdA. 
 Tevens was het cda even groot als de pvv en D66, en het zag ernaar uit dat 
het van deze drie nog net de grootste was geworden. Dit betekende dat er 
geen serieuze coalitie denkbaar was zonder het cda. Buma, de Friese 
 chu-man, had op geheel eigen wijze de kvp in ere hersteld. Hij was de 
 Nolens en de Romme van de eenentwintigste eeuw.

De avond werd daarna toch wat verwarrend. Het rekenkundig analfa-
betisme van de publieke omroep leidde ertoe dat een nieuwe exitpoll werd 
gepresenteerd waarin het cda met afstand de tweede partij van het land 
bleek te worden. 25 zetels! Een soort polonaise brak los tussen de antieke 
trams van de htm. Cijfertjesfreaks als Pieter Omtzigt en Wopke Hoekstra 
zagen meteen waar de snag zat. Deze exitpoll was een ruwe omrekening 
naar een virtuele uitslag, gesteld dat de gemeenten die tot op dat moment 
data hadden doorgegeven meteen ook het eindresultaat leverden; maar het 
waren natuurlijk vooral veel kleinere gemeenten buiten de Randstad die 
hun resultaten al hadden kunnen doorgeven. Eigenlijk, voor kenners al-

De winst die Buma boekte 
kwam tot stand niet zozeer 
dankzij, maar veeleer ondanks 
de campagne
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thans, waren die 25 zetels de eerste tegenvaller van de avond, want dit had-
den er dertig of meer moeten zijn, wilde het cda aan het slot van de avond 
twintig (of een paar meer) zetels overhouden.

Omhoog	en	omlaag

Het goede nieuws voor het cda was hoe dan ook dat het in ongeveer elke 
gemeente van het land vooruitging. Het cda was een stevige winnaar 
 onder de jonge kiezers en anderen die eerder niet waren komen stemmen. 
Had men in 2010 en 2012 juist onder hen de zwaarste klappen moeten ver-
duren, nu steeg Buma van vijf naar negen procent onder de 18- tot 24-jari-
gen. Deze toename met tachtig procent mocht er zijn. Had het hele kiezers-
volk de jeugd gevolgd in die relatieve sprong vooruit, dan had Buma wel 
24 zetels kunnen veroveren.

Waar kwam die plus vandaan? Deze opmerkelijke trendwende – in een 
campagne waarin iedereen dacht dat de jonge, optimistisch gestemde, 
studerende kiezers zich massaal tot GroenLinks bekeerden – was de belo-
ning voor het verzet van het cda tegen het afschaffen van de studiebeurzen 
en de vervanging daarvan door een leenstelsel en schuldenopbouw. 
 Desondanks waren ook deze negen procent nog een matige score, wilde 
het cda ooit terugkeren in een stevige positie in het midden.

Onder Balkenende was het cda lange tijd opvallend sterk onder jongeren. 
Bij de tegenvallende verkiezingsuitslag van 2006 was het cda onder de jonge 
kiezers de grootste partij met 28 procent. Het idee dat het cda een partij is 
voor primair de oudere burgers in het boerenland en het buiten gebied, is 
dan ook een mythe. Juist onder jongere kiezers stortte de steun in 2010 en 
2012 dramatisch in. De vier procent winst onder hen van 2017 was dan ook bij 
lange na niet voldoende om weer terug te komen op het oude niveau.

De kiezers boven de 60 tilden – mede door de hoge opkomst in deze 
leeftijdscategorie – het cda nog wel tot vlak bij de twintig zetels. Maar dat 
was het dan ook verder wel. Op slechts weinig plaatsen ging men er sub-
stantieel op vooruit, en niet op die plaatsen waar dat zoden aan de dijk zou 
zetten. Het cda scoorde in wezen alleen goed in die delen van Nederland 
die in hoog tempo aan demografische en economische impact verliezen. 
Daar waar ons land krimpt, staat het cda nog min of meer overeind. 
 Duitsers noemen zo’n club een Auslaufmodell.

Het	gat	van	de	marginalisering

Dat het cda vooral scoort waar het er niet echt toe doet, lieten de regionale 
plussen en minnen duidelijk zien. In heel het land steeg de partij nominaal 
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met 3,9 procent. Dat was echter primair zichtbaar in drie provincies waar 
het resultaat er extra uitschoot. Winnaar was Overijssel, zeg maar 
‘Omtzigt land’, waar ook een volgende Boer’n Annie – de rurale edelman 
Maurits von Martels – flink wat voorkeurstemmen binnenhaalde. Het cda 
ging hier 6,1 procent vooruit. Was dit de trend voor heel het land geweest, 
dan had het cda wel 23 zetels kunnen halen. In Friesland en Limburg  waren 
de uitslagen respectievelijk 5,5 en 5,3 procent beter dan in 2012, ook niet 
mis. In deze drie provincies leeft, woont en werkt echter maar een beperkt 
deel van ons land. Ze hebben samen iets meer dan 2,5 miljoen inwoners, 
een zevende van de Nederlandse bevolking.

Daar waar het potentieel van ons land zich in toenemende mate concen-
treert, haalde het cda minder opbeurende cijfers. In de vijf grote steden 
– met ongeveer evenveel inwoners als die drie hele provincies – ging de 
partij niet meer dan 1,3 procent omhoog, en in de vijftien grootste gemeen-
ten kreeg het nauwelijks meer dan vijf procent van de stemmen. Het cda 
scoorde hier relatief bijna vijftig procent beneden zijn landelijk gemid-
delde, en is daarmee kleiner dan de vvd, D66, GroenLinks, pvv en de sp. 
Ook in de uitslagen van de 32 gemeenten met meer dan 100.000 inwoners 
steeg het cda duidelijk minder dan het landelijk gemiddelde.

De desastreuze uitslagen van het cda in 2010 in met name de steden en 
hun voorsteden waren in 2012 en 2017 nauwelijks verbeterd. Steden waar de 
neergang destijds vijftig of zestig procent of zelfs nog hoger was geweest, 
kenden wel enkele plusjes op het eerste gezicht, maar de marginalisering 
van het cda in centra van bevolking en bloei van de economie en cultuur 
ging al met al onverminderd voort.

Veel	moeite,	weinig	impact

Er was nog een tegenvaller. Op de plekken waar het cda de meeste winst 
verwachtte en waarop het het zwaarst had geïnvesteerd tijdens de campag-
ne, was het succes pijnlijk uitgebleven. De uitslagen in Limburg en vooral 
Noord-Brabant waren een domper op het feest. De vooruitgang langs de 
Maas leek met 5,3 procent heel wat, maar was zwak voor een regio die als 
wingewest gold. Had men in 2010 een instorting van 44 procent beleefd, van 
bijna 29 naar 16 procent, nu werd het cda niet, zoals gehoopt en voorspeld, 
de grootste partij in Limburg, maar bleef het met 15 procent duidelijk ach-
ter bij de leerlingen van Jos van Rey, zware verliezer vvd en de in zijn thuis-
land stagnerende ‘Geertke’. Een vooruitgang van 10 naar 15 procent was niet 
echt indrukwekkend. Het zat daarmee ongeveer op de gemiddelde natio-
nale trend; Limburg leverde op geen enkele manier de extra electorale im-
puls waarop gerekend was. Als dat hier al niet lukte, waar dan wel?
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In Noord-Brabant was het nog erger. In deze provincie wonen bijna 
evenveel mensen als in de drie eerdergenoemde ‘cda-provincies’ samen. 
Hier bleef de partij steken op 13,4 procent en werd zij in slechts twee peri-
fere plattelandsgemeenten de grootste. In 2010 was de neergang hier erger 
geweest dan in Limburg: een achteruitgang van 49,1 procent van de stem-
men, van 31,8 naar 16,2 procent van het totaal. Men moest nu, in 2017, zowel 
verliezer vvd als winnaar pvv voor zich dulden, en eindigde op ongeveer 
gelijke hoogte met D66 en de op haar thuisbasis opvallend zwak scorende 
sp. Dat het cda beneden de rivieren niet had weten te slagen, lieten ook 
individuele uitslagen zien. Vermeende stemmenkanonnen die de partij op 
plaats 3 en 5 van de lijst had gezet, verbleekten bij het electorale geweld van 
Omtzigt en local heroes elders. Noord-Brabant leverde niet, en juist die 
bevolkingsrijke regio had dit moeten doen. Ook hier rees de vraag: ‘Als het 
hier niet lukt, waar dan wel?’

Boeren	en	buitenlui

Waarom leverde Noord-Brabant niet de verwachte uitkomsten? De cijfers 
spreken duidelijke taal. De pvv kon haar positie in het al veel langer door 
het Vlaams Blok of het Vlaams Belang beïnvloede West-Brabant uitbouwen 
– net als destijds de lpf – en won van zowel vvd als sp. D66 won fors onder 
de jonge tweeverdienersgezinnen die de vvd te rechts vonden en Groen-
Links te linksig. De voortgaande ‘roomse’ ontzuiling en de pluriformiteit 
van verstedelijkte, welvarende Speckgürtel rond kennishotspots als Brain-
port Eindhoven maakten de traditionele steun voor het cda marginaal.

Het cda had hier een leutige campagne gevoerd voor boeren en buiten-
lui, met kandidaten die de stem van Roy Donders dachten te moeten 
 winnen, alsof men winst zocht in een boers, laagopgeleid en armoedig 
gebied. Het cda leefde hier in een verleden van worstenbroodjes en vaan-
delzwaaiende dorpjes, maar de provincie leefde, werkte en dacht inmid-
dels allang als een stuk Randstad.

Stedenbanden met een sterke kenniseconomie elders deden hetzelfde. 
Denk daarbij aan Wageningen/Arnhem/Nijmegen en Groningen met hun 
krans van R&D-centra, villadorpen en tienduizenden kenniswerkers uit 
heel de wereld. Zulke hoogopgeleide, productieve en ondernemende men-
sen met een global outlook zijn de beeldbepalers van de bloei van Neder-
land. Bozig of anti-eu zijn zij sowieso niet. Nederland is voor hen bij uitstek 
het land in het hart van de Unie dat hun zoveel kansen biedt. Hun taal, hun 
zorgen, visies, successen, ambities en dromen kent het cda volstrekt niet.

Terug naar Noord-Brabant. Enigszins stevig bleef het cda nog langs de 
grenzen met Vlaanderen en Limburg: gebieden met weinig bevolking en 
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een hoofdzakelijk agrarische struc-
tuur. De Brabantse kiezers van de 
eenentwintigste eeuw zouden voor 
een ‘merkeliaans’ cda zeker te win-
nen zijn geweest – en bepaald niet 
alleen zij trouwens –, maar de cam-
pagne had zich hier gericht op be-
strijding van de wietteelt en het 
aanprijzen van de boerenstand. 
Een vergissing, want een focus op 

megastallen en de varkensteelt heeft de partij waarschijnlijk vele urbane 
stemmen gekost, terwijl het er maar weinig rurale stemmen mee heeft 
gewonnen.

Prima	toch?

Het generieke, nationale beeld van de cda-uitslag was onbevredigend, 
maar de reactie ‘Prima toch?’ was eigenlijk ook wel van toepassing. Buma’s 
partij deed het al met al best goed, maar opvallend genoeg vooral daar waar 
men niet vol had ingezet. Men was succesvol waar men de campagne had 
overgelaten aan filiaalhouders, zoals Omtzigt in Twente.

Net als in 2010 bij de grote nederlaag bleek – voor het eerst in decennia 
– het cda een mannenpartij. Er stemden duidelijk meer mannen op het 
cda dan vrouwen, historisch en demografisch gezien zeer ongebruikelijk. 
De grootste en trouwste kiezersgroep – vrouwen boven de 50 à 60 – 
deed niet wat zij ooit deed voor Dries van Agt, Ruud Lubbers, Jan Peter 
Balkenende en Camiel Eurlings. Deze loyale kiezers schaarden zich niet 
voluit achter de beweging naar het cda van nota bene hun kleinkinderen.

De focus op de boze burger had hier gewerkt, maar helaas ten detri-
mente. Het cda was mopperig masculien gemaakt. De knuffels voor de 
zuurpruimen hadden de positivisten ontmoedigd. Een winnende cam-
pagne durfde het cda niet aan. Men kwam niet met een onversneden pro-
Europees betoog bij nuchtere strengheid op begrotingen à la Schäuble; het 
durfde ondanks de mh17 niet met een anti-Poetin- en dus anti-Wilders-
inzet te komen à la Macron; het kwam niet met een verhaal dat ‘pro-polder’ 
was en dat samenwerken over grenzen van links en rechts vooropzette, à la 
Van der Bellen in Wenen en Merkel in Berlijn. Buma bleef vastzitten in een 
campagneopzet die vooral ‘tegen’ was, al slaagde hij er af en toe behendig 
in zijn droge, Britse humor uit dat frame te laten ontsnappen.

Een cda van Merkel, van de ‘bumor’ (die bijna cultstatus heeft gekre-
gen), met een opbeurend verhaal over saamhorigheid, je best doen voor je 

De Brabantse kiezers van de 
eenentwintigste eeuw zouden 
voor een ‘merkeliaans’ cda 
zeker te winnen zijn geweest 
– en bepaald niet alleen zij 
trouwens
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studie en je werk, was er nauwelijks. De partij viel primair op als een club 
van moppermannen die Máxima haar paspoort wilden afnemen. Een zeer 
geslaagd filmpje met ruziënde schooljongens die door de kleine consen-
suszoeker Sybrand tot de orde werden geroepen, was wel populair, maar 
sloeg zo als kip op Dirk.

Winnen	in	Loppersum

Het cda remde het eigen resultaat al met al met het leggen van de focus op 
regio’s en groepen die electoraal in de min zitten, zeker gezien de lange-
termijntrends in de economie en cultuur: krimpregio’s, dunbevolkt ge-
bied, mannen met lagere opleidingen, het Nederland van ‘Volendam’. 
 Precies waar het rapport-Frissen Verder na de klap in 2010 al tegen waar-
schuwde, gestaafd met feiten, cijfers en kaartjes. Aan de winst die – heel 
Bijbels toch wel – zeven magere jaren later geboekt werd, ontbrak een 
boost. Die had kunnen en eigenlijk móéten komen van de nu niet bereikte 
en niet aangesproken kiezers onder de vrouwen, hoger opgeleide jonge-
ren, urbane en suburbane gezinnen en mkb’ers, werkenden, in met name 
Noord-Brabant, Gelderland en de Randstad, want dat zijn de electoraal, 
economisch en cultureel dominante landsdelen waar het cda in 2010 mas-
saal verloor. In Gelderland was dat verlies 46,4 procent, in Noord-Brabant 
49,1 procent, en in de vier Randstedelijke provincies samen 55 procent, met 
Noord-Holland als trieste koploper met een neergang van 57,1 procent. Een 
dergelijk verlies – en nog eens acht zetels in 2012 – compenseer je niet door 
matige vooruitgang in krimpende streken.

In dit verband leeft er nog een hardnekkig misverstand, namelijk de 
gedachte dat het cda-electoraat relatief laagopgeleid is en dat men daarom 
een laagwaardig niveau van Nederlanders moet bespelen. Hoe is dit ont-
staan? Welnu, de cda-kiezers zijn gemiddeld genomen wat ouder dan de 
Nederlandse bevolking als geheel. Nu is het demografisch juist dat de 
 ouderen in ons land – zeker de vrouwen – minder hoog zijn opgeleid dan 
de generaties van na de basisbeurs van Deetman, maar dat betekent aller-
minst dat zij een beperkte horizon of laagwaardige opvattingen hebben.

De volgende fout is dat men die cijfers over mensen boven de 60 zonder 
meer toepast op de jongere generaties en denkt dat het cda ‘de kleine ge-
studeerde elite’ daarbinnen wel kan negeren. Feitelijk is het echter zo dat 
nu al de helft van de jongeren op de arbeidsmarkt op hbo- of wo-niveau 
functioneert, en dat de mbo’er van vandaag een opleidingsniveau heeft dat 
meekan op een internationale, hoogtechnologische arbeidsmarkt. Een cda 
dat zich richt op mensen op vmbo-niveau is dus bezig verdampende kie-
zersgroepen te veroveren, terwijl het groeiende segmenten impliciet te 
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verstaan geeft dat het deze als elitaire groepjes ziet die men kan veronacht-
zamen. Geen wonder dat velen van hen het cda links en rechts laten liggen. 
Heel spijtig, want de christendemocratische maatschappijvisie zou juist 
hen zeer kunnen aanspreken, zoals Angela Merkel in Duitsland aantoont.

Kortom, een opbeurende uitslag rond het geplaagde Loppersum strekt 
de campagnevoerders daar tot eer, maar je hebt er niets aan als je in dicht-
bevolkte kenniscentra en hun hoogopgeleide satellietgemeenten zo zwak 
staat dat je zelfs ver achterblijft bij een denk. denk haalde in Amsterdam 
7 procent van de stemmen, het cda kwam uit op 2,9 procent. Dat gebeurde 
in stadsdelen waar meer mensen wonen dan in heel het aardbevings-
gebied.

Leven	in	een	echt	land

Voor degenen die proberen dit soort feiten en cijfers weg te wuiven met het 
betoog dat dit een grachtengordelprobleem is of met het argument dat een 
volkspartij nu eenmaal buiten urbane centra de mensen wil aanspreken, is 
er slecht nieuws: ook in die ‘volkspartijgebieden’ was het resultaat zo 
 matig dat het cda zelfs niet de deprimerende 21 zetels van 2010 kon evena-
ren. En het grachtengordelargument werd in ontzenuwd in het vurigst 
kloppend hart van het cda.

De plussen in Twente waren hartverwarmend. Veel van de hoogste resul-
taten in procenten voor het cda waren plaatsen in deze regio. Omtzigt en 
Von Martels harkten stemmen bij de vleet binnen en de burgers daar staan 
allerminst bekend om bozigheid. Maar toch: in de stedelijke centra viel het 
ook daar tegen. Het cda ging er wel wat omhoog, maar niet met meer elan 
dan elders. Almelo was zelfs de enige stad buiten Limburg die de pvv de 
grootste maakte. Enschede was eigenlijk nog pijnlijker. Dit is immers een 
hotspot van kenniswerkers vlak bij cdu-land, die het cda had kunnen 
 winnen met een ‘Merkel-verhaal’ en ‘de basisbeurs’ – maar ook Enschede 
maakte de vvd de grootste partij, vlak voor de pvv. In urbaan Twente is het 
cda dus evenmin een partij die potten kan breken, net als elders in urbane 
streken.

Het gaat hier dus niet om een grachtengordelprobleem dat een ver-
meende volkspartij kan negeren, al was het maar omdat in die ‘gordels’ in 
de Randstad en andere kennisknooppunten veel meer mensen en dus 
 kiezers wonen, leven en werken dan in heel Overijssel. Zeg maar zeven keer 
Overijssel in omvang, of nog meer. En dat deel van Nederland groeit. 
Er komen steeds minder noabers en steeds meer stedelingen; minder 
 krentenweggen en meer hipsters.

Ontkenning is een begrijpelijk fenomeen voor een stroming die zich 
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identificeert met juist rurale gebie-
den, maar erg verstandig is die hou-
ding niet. De commissie-Frissen 
schreef al in 2010: ‘Nederland zal 
het cda pas willen herontdekken, 
als het cda Nederland weer her-
ontdekt.’ Het ontkennen van de 
probleemlagen onder de resultaten 

van maart 2017 is een fundamenteel obstakel voor die herontdekking. Het 
niet trekken van conclusies kon weleens een nog hardnekkiger, zelfs fataal 
 obstakel blijken te zijn.

Het cda moet willen leven in een echt Nederland. Het moet de fictie 
 loslaten van een land van warmbloedige regio’s vol vaandelzwaaiers, Elf-
stedenkruisjes, Volendamse zangers en noaberschap, waar iedereen dol is 
op het cda. Die regio’s zijn – als ze ideaaltypisch ooit bestonden! – zelf in 
hoog tempo zowel geürbaniseerd als vergrijsd en ontzuild. Campagnes 
gericht op niet-bestaande bevolkingsgroepen als de boze burger en zulke 
verdwenen nostalgieregio’s zijn gedoemd te mislukken.

Mutti	of	Donald?

2017 was een leerzaam jaar. Het cda lijkt nu op die antieke held in Bachs 
cantate ‘Herkules am Scheidewege’. Gaat het de weg inslaan van de relance 
van Europese solidariteit in een ruige buitenwereld, de route van Macron 
en Merkel? Of blijft het vergeefs doorgaan de afkerige kiezer met weinig 
diploma’s te paaien met een hoop socialmediakabaal?

Wordt de boodschap er een voor het groeiende, dynamische Nederland 
van saamhorige, jonge aanpakkers, of een vol knuffels voor krimpgebie-
den, leeglopende streken met meer zuipketen dan innovatie? Meer Bumor 
of meer Volendam? De sereniteit van Mutti of de dystopie van the Donald? 
Het antwoord op die vraag zal de verkiezingen van 2021 de spannendste 
ooit maken. Dan is het cda net 40 geworden, en zoals bekend: dan begint 
het leven pas.

Noten

1 Binnenkort verschijnt van de hand van 
Kroeger een boek over de geschiedenis 

van het cda tussen 1998 en 2018. Deze 
bijdrage is een voorpublicatie van een 
deel van het slothoofdstuk.

‘Nederland zal het cda pas 
willen herontdekken, als 
het cda Nederland weer 
herontdekt’
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De zorgzame raadsleden van 
het cda

Op woensdag 21 maart 2018 wijzen kiezers in de gemeente-
raadsverkiezingen hun lokale volksvertegenwoordigers aan. 
Kiezers wensen vooral gemeenteraadsleden die met deskundig-
heid opkomen voor het algemeen belang, goede contacten 
onderhouden met de samenleving, en weten wat daarin leeft. 
Uit een voor cdv en de cda Bestuurders vereniging uitgevoerde 
enquête blijkt dat de cda-raadsleden in lijn daarmee zich 
willen inspannen voor de hele lokale gemeenschap. Wel hechten 
ze meer dan kiezers belang aan het uitvoeren van het 
partijprogramma. Verder tonen  cda-raadsleden zich 
zorgzaam: het vertegenwoordigen van kwetsbare groepen in 
het sociale domein vinden ze belangrijk. Daarvoor kunnen de 
raadsleden de banden met maatschappelijke 
vertegenwoordigers van die groepen nog verder aanhalen.

door Hans Vollaard

De auteur is universitair docent Nederlandse en Europese politiek binnen het 
Instituut Politieke Wetenschap van de Universiteit Leiden.

De	opkomst	bij	gemeenteraadsverkiezingen is gestaag gedaald sinds 
de afschaffing van de opkomstplicht in 1970. Bij de laatste verkiezingen, in 
2014, kwam maar iets meer dan de helft van de kiezers op. Daarnaast is een 
krappe meerderheid voor het direct verkiezen van de burgemeester en 
referenda over belangrijke besluiten. Ook zijn er meer mensen die vinden 
dat ze onvoldoende middelen hebben om zich te laten horen in een ge-
meente, dan mensen die vinden dat ze zich genoeg kunnen laten horen 
(respectievelijk 36% en 18%).1 Dat roept de vraag op hoeveel kiezers nog 
hechten aan gemeenteraden als democratisch orgaan. Dat blijkt mee te 
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vallen. Veel kiezers achten vrije en eerlijke verkiezingen hoog als democra-
tisch principe, en ze vinden ook dat dat goed invulling krijgt op lokaal 
 niveau. Het vertrouwen onder burgers in de gemeenteraden is bovendien 
met 53% hoger dan het vertrouwen in de Tweede Kamer.2 Daarnaast is 56% 
het eens (en slechts 9% het oneens) met de stelling dat de finale beslissin-
gen aan de gemeenteraden moeten worden overgelaten, ook als burgers 
meepraten over het beleid.3 Referenda en andere vormen van directe parti-
cipatie gelden zo eerder als aanvulling op dan als alternatief voor gemeen-
teraden. Dat zal deels voortkomen uit praktische overwegingen van ar-
beidsdeling: volksvertegenwoordigers zijn gekozen om besluiten te 
nemen namens de bevolking. Daarnaast is er, bij alle kritiek op politici, 
juist ook aarzeling om besluitvorming aan medeburgers over te laten. 
De angst leeft dat dan de schreeuwers en de onbenullen het voor het zeg-
gen krijgen, dat er geen besluiten worden genomen en dat het algemeen 
belang uit het oog wordt verloren. Dan toch liever de gemeenteraad!4

Welke raadsleden zijn nu gewenst volgens de kiezers? Dat heeft aller-
eerst betrekking op de persoonlijke kenmerken van een raadslid, zoals 
geslacht, opleiding, leeftijd, klasse, herkomst en werk. Dat kan namelijk 
van invloed zijn op de manier waarop een raadslid opereert. Vrouwen zou-
den andere accenten in belangenbehartiging, thematische agendering en 
politieke stijl kunnen leggen dan mannen, omdat hun levenservaringen 
verschillen. Dat zou ook kunnen gelden voor mensen met een migranten-
achtergrond, patiënten, jongeren en ouderen. Verder zouden bepaalde 
groepen kiezers zich meer verbonden voelen met gemeenteraadsleden 
die dezelfde persoonlijke kenmerken delen. Dat kan de legitimiteit van 
gemeenteraden versterken. Het is echter bekend dat vooral witte, hoog-
opgeleide mannen van middelbare leeftijd de gemeenteraden bevolken. 
Geen wonder dat kiezers vinden dat gemeenteraden slecht scoren op dit 
punt. Ter verzachting geldt dat kiezers dergelijke gebrekkige afspiegeling 
maar beperkt van belang achten.5

Via verkiezingen kunnen kiezers ook een inhoudelijk signaal afgeven. 
Dat is op lokaal niveau echter lastig. Allereerst domineren thema’s en per-
sonen uit de nationale politiek vaak de campagnes voor de gemeenteraads-
verkiezingen. Bovendien bevatten verkiezingsprogramma’s een combina-
tie van allerlei standpunten. Als een kiezer voor een partij stemt, betekent 
dat nog niet dat deze met al die standpunten instemt. Verder komen veel 
kiezers niet op bij gemeenteraadsverkiezingen, terwijl niet-stemmers an-
dere voorkeuren hebben dan stemmers.6 Verkiezingen geven dus niet zo’n 
duidelijk signaal af.

Ook na verkiezingen moeten raadsleden dus aan de slag om te weten 
wat de wensen van burgers zijn, zeker omdat partijen vandaag de dag min-
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der zijn geworteld in de samenleving dan voorheen. Daarmee is de vraag 
aan de orde hoe raadsleden burgers moeten vertegenwoordigen. Het ge-
bruik in de wetenschap is om daarbij de focus en de stijl van vertegenwoor-
diging te onderscheiden.7 De focus betreft wie raadsleden vertegenwoor-
digen, zoals de gehele gemeenschap, bepaalde groepen of specifieke 
gebieden. De stijl gaat het erom hoe raadsleden vertegenwoordigen: als 
partijman, als lasthebber, als vertrouwenspersoon, en/of als democrati-
sche waakhond?8 Partijmannen zetten zich in om het partijprogramma 
eensgezind uit te venten en uit te voeren. Lasthebbers volgen nauwgezet 
de wensen van hun kiezersachterban, terwijl vertrouwenspersonen naar 
eigen deskundig inzicht het algemeen belang op de langere termijn willen 
dienen. Tot slot functioneren democratische waakhonden vooral als facili-
tator en procesbewaker, om zodoende het mogelijk te maken dat de in-
breng van burgers daadwerkelijk telt in de besluitvorming.

Uit een onderzoek uit 2012 blijkt dat kiezers vooral belang hechten aan 
raadsleden als vertrouwenspersoon,9 maar ze vinden dat raadsleden slecht 
scoren in het handelen op de langere termijn. Ook achten kiezers het be-
langrijk dat raadsleden goede democratische waakhonden zijn, maar ook 
op dit punt vinden ze dat raadsleden maar matig presteren. Wel vinden 
kiezers dat raadsleden er goed in slagen om hun partijprogramma te reali-

seren, maar juist dat vinden ze ei-
genlijk van matig belang. Kortom, 
er is werk aan de winkel voor raads-
leden om te beantwoorden aan de 
wensen van kiezers ten aanzien van 
de manier waarop ze vertegenwoor-
digen. De vraag is hoe die wensen 
van kiezers aansluiten bij de opvat-
tingen van cda-raadsleden zelf over 
vertegenwoordiging. Zeker als 

grootste partij, met 1580 van de gemeenteraadszetels (na alle lokale par-
tijen bij elkaar), moet het cda zich immers rekenschap geven van zijn 
volksvertegenwoordigende rol. Een enquête onder raadsleden uit alle pro-
vincies, uitgevoerd in april en mei 2017 (respons ongeveer 30%), geeft aan 
hoe cda-raadsleden invulling willen geven aan die rol.

Volksvertegenwoordiging	volgens	cda-raadsleden

De enquête biedt allereerst een beeld van hoeveel belang cda-raadsleden 
hechten aan gemeenteraden als democratisch kanaal. 75% van de cda-
raadsleden vindt stemmen in verkiezingen (heel) doeltreffend om de 

Er is werk aan de winkel 
voor raadsleden om te 
beantwoorden aan de wensen 
van kiezers ten aanzien 
van de manier waarop ze 
vertegenwoordigen

CDV_17_02_binnenwerk.indb   123 29-06-17   14:39



Christen Democratische Verkenningen | Zomer 2017

evaluatie: vertegenwoordiging via vertolking

124

 publieke opinie te leren kennen. 89% acht het daarnaast redelijk tot heel 
erg belangrijk dat gemeenteraadsverkiezingen de belangrijkste factoren 
zijn in het bepalen van gemeentelijk beleid. Directe democratie kan juist 
op weinig steun rekenen. 70% vindt dat referenda niet (voldoende) doeltref-
fend zijn om de publieke opinie te leren kennen. Ruim een derde van de 
raadsleden vindt het bovendien redelijk tot heel erg belangrijk dat burgers 
géén mogelijkheid krijgen het beleid van lokaal bestuur te beïnvloeden. 
Daar staat tegenover dat 99% wel vindt dat burgers de kans moeten krijgen 
om hun standpunten over belangrijke beslissingen kenbaar te maken al-
vorens verkozen vertegenwoordigers daarover besluiten. Kortom, cda-
raadsleden hechten veel belang aan gemeenteraden als democratisch or-
gaan. Dat is niet verwonderlijk, omdat ze er zelf deel van uitmaken.

Hoe is het gesteld met de vertegenwoordiging door cda-raadsleden qua 
persoonlijke kenmerken? Hun gemiddelde leeftijd is 54,6 jaar. Dat is niet 
verwonderlijk, omdat 21% van hen gepensioneerd is. Wellicht is dat ook de 
reden waarom cda-raadsleden zo honkvast zijn. Ze wonen gemiddeld al 
37 jaar in hun gemeente. Verder is grofweg driekwart man en heeft even-
eens driekwart een hbo- of universitaire opleiding. 2,7% rekent zich tot een 
etnische minderheid. Daarmee beantwoorden cda-raadsleden aan het 
stereotiepe beeld van witte, hoger opgeleide mannen van middelbare leef-
tijd. Daarnaast blijkt dat met 15% de ambtenarij de grootste werkkring van 
cda-raadsleden is, waarmee ambtenaren ook bij deze partij ruim overver-
tegenwoordigd zijn (tegen 6% van de totale bevolking). Al met al wijken 
cda-raadsleden qua persoonlijke kenmerken duidelijk af van de gemid-
delde bevolking. Wel moet gezegd dat inhoudelijk gezien cda-raadsleden 
zich min of meer hetzelfde plaatsen als hun eigen kiezers (althans in de 
Tweede Kamerverkiezingen 2012), namelijk rechts van het midden (6,19 op 
een schaal van 10).

De nodige cda-raadsleden vinden wel dat het uitmaakt welke persoon-
lijke kenmerken een raadslid heeft. Volgens 56,9% van hen brengen ge-
meenteraadsleden met een hoge opleiding andere standpunten naar voren 
in de lokale politiek dan die met een lage opleiding. Ongeveer een derde 
van de cda-raadsleden vindt dat dat ook geldt voor vrouwen ten opzichte 
van mannen en voor mensen met en zonder migrantenachtergrond. Daar 
past wel de kanttekening bij dat ze er niet erg van overtuigd zijn dat bij-
voorbeeld vrouwen en ouderen ook beter de belangen van die groepen 
 kunnen behartigen. Zouden de cda-raadsleden zich daarom wel hardma-
ken voor bepaalde groepen? Dat leidt tot de vraag wie cda-raadsleden wil-
len vertegenwoordigen. Zij blijken eerst en vooral de hele lokale gemeen-
schap te willen vertegenwoordigen (3,45 op een schaal van 4). Voor groepen 
als vrouwen, etnische minderheden, boeren, het bedrijfsleven, religieuze 
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groeperingen/kerken, arbeiders, de middenklasse, of voor bepaalde gebie-
den in een gemeente is dat veel minder het geval (tussen 2 en 2,5 op een 
schaal van 4). Dat komt overigens overeen met de antwoorden die cda-
raadsleden tien jaar geleden in eenzelfde enquête hadden gegeven.10

Dit keer is speciaal ook gevraagd of cda-raadsleden het belangrijk von-
den om (de belangen van) zorgbehoevenden, mensen met een arbeids-
beperking en ouderen te vertegenwoordigen. Met de decentralisaties in 
de afgelopen jaren hebben gemeenten immers grotere verantwoordelijk-
heden gekregen op het vlak van jeugdzorg, arbeidsre-integratie en maat-
schappelijke ondersteuning. Voor dergelijke groepen blijken cda-raads-
leden zich wel meer te willen inzetten (met 2,6 tot 2,8 op een schaal van 4). 
Ze laten zich daarmee van hun zorgzame kant zien. Overigens wilden ook 
al in 2007 de nodige cda-raadsleden zich voor minderbedeelden inzetten 
– net als raadsleden van de meeste partijen toentertijd. Het belangrijkste 
punt voor wat betreft de focus van volksvertegenwoordiging is en blijft 
echter voor hen de gehele lokale gemeenschap.

Dan is vervolgens de vraag wat de vertegenwoordigingsstijl van cda-
raadsleden is: hoe willen zij vertegenwoordigen? Laten zij zich leiden door 
hun eigen inzicht (vertrouwenspersoon), de partijlijn (partijman) of door 
de wensen van hun kiezersachterban (lasthebber)? In de politicologie is het 
gebruikelijk om dat te toetsen aan de hand van de vraag of vertegenwoordi-
gers vooral hun eigen mening, de mening van hun partij/fractie of de 
 mening van de kiezers volgen, in het geval dat die tegengesteld aan elkaar 
zijn. Uit de antwoorden op die vraag blijkt dat 6,8% van de cda-raadsleden 
lasthebbers zijn door de mening van de kiezers te volgen, tegen 45,6% die 
de partijlijn volgt (partijman) en 47,5% die de eigen mening volgt (vertrou-
wenspersoon). Het beperkte belang van de mening van de kiezers in hun 
vertegenwoordigingsstijl bevestigen cda-raadsleden ook op een andere 
manier. 71% vindt het redelijk tot heel erg belangrijk dat politieke vertegen-
woordigers in een lokale democratie beslissingen nemen die zij juist ach-
ten, ongeacht de huidige mening van de lokale bevolking. Kiezers zullen 
dat echter niet meteen als een probleem zien. Omdat zij meer belang hech-
ten aan raadsleden als vertrouwenspersonen die met eigen inzichten de 
gehele gemeenschap dienen, zullen kiezers eerder struikelen over de vele 
cda-raadsleden als partijman. Daar staat tegenover dat cda-raadsleden 
het vertegenwoordigen van vragen en problemen uit de lokale gemeen-
schap ook als hun belangrijkste taak ervaren (4,33 op schaal van 5), waar-
mee ze eerst en vooral vertrouwenspersoon zijn. Met het grote belang dat 
ze hechten aan het uitvoeren van hun partijprogramma (3,87 uit 5) zullen 
cda-raadsleden echter méér partijman zijn dan kiezers lief is.

cda-raadsleden onderhouden vooral contacten met politieke spelers 
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(zoals fractieleden, andere raads-
leden en wethouders) en indivi-
duele burgers. Vanwege de recente 
decentralisaties zijn de cda-raads-
leden juist ook gevraagd naar con-
tacten met (vertegenwoordigers 
van) de gebruikers van gemeente-
lijke diensten in het sociale do-
mein. Van de cda-raadsleden er-

vaart 69% het als belangrijk om standpunten van kwetsbare groepen in het 
sociale domein te behartigen. Rond de 70% acht de adviesraden in het 
 sociale domein en ouderen- en patiëntenorganisaties (heel) doeltreffend 
om de publieke opinie te leren kennen. Zo’n 14% van de cda-raadsleden 
heeft meerdere keren per maand contact met ouderen- en patiëntenorga-
nisaties, en 10,1% met de desbetreffende adviesraden. Dat lijkt misschien 
weinig, maar lang niet alle cda-raadsleden dragen natuurlijk het woord-
voerderschap ten aanzien van werk, zorg en welzijn. Daarnaast onderhou-
den 5,7% meerdere keren per maand contacten met zorgverleners (zoals 
huisartsen en wijkverpleegkundigen) en 8,3% met dezelfde regelmaat met 
welzijnswerkers (zoals sociale wijkteams). Dergelijke contacten kunnen 
juist extra informatie opleveren over kwetsbare groepen, die vaak niet 
stemmen, die vaak niet participeren en die vaak geen partijlid zijn.11 Het 
tekent in ieder geval andermaal de zorgzame kant van cda-raadsleden.

Conclusie

Lokale vertegenwoordigers van het cda willen zich eerst en vooral inzetten 
voor de hele lokale gemeenschap. Dat gold in 2007, en dat blijkt tien jaar 
opnieuw het geval.12 Dat zal in goede aarde vallen bij kiezers. Die zullen 
het echter minder waarderen dat veel cda-raadsleden groot belang hech-
ten aan het uitvoeren van het partijprogramma. Kiezers wensen veeleer dat 
cda-raadsleden met het oog op het algemeen belang opereren. Daarbij 
hechten ze sterk aan deskundigheid.13 Daarvoor zouden de cda-vertegen-
woordigers de banden verder kunnen aanhalen met mensen en organisa-
ties die actief zijn in de samenleving, niet het minst in het sociale domein. 
Gemeenteraden hebben immers nogal moeite om de recente decentralisa-
ties goed te volgen. Via contacten met maatschappelijke spelers kunnen 
raadsleden informatie verkrijgen die hen helpt om voor de gehele gemeen-
schap de juiste besluiten te nemen. Bovendien kunnen ze op grond van 
eigen informatiebronnen het college van burgemeester en wethouders 
beter controleren op de uitvoering van het gemeentelijke beleid.14 Door zo 

Met het grote belang dat ze 
hechten aan het uitvoeren 
van hun partijprogramma 
zijn cda-raadsleden méér 
partijman dan kiezers lief is
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samen te werken met maatschappelijke spelers kunnen de cda-raadsleden 
hun zorgzame vertegenwoordigingswerk verder invulling geven. Die 
boodschap klinkt haast vanouds vertrouwd christendemocratisch: samen-
werken tussen politiek en maatschappelijk middenveld. Dat middenveld 
is nu echter veel meer versnipperd. cda-raadsleden zouden daarom be-
halve voor de officiële en geïnstitutionaliseerde belangenbehartigers juist 
ook oog moeten houden voor informele, zelfbenoemde vertegenwoordi-
gers, bijvoorbeeld van wijken, patiëntengroepen, huurdersverenigingen 
of kerken, die weten wat er speelt onder kwetsbare groepen.
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Hoe kun je decentralisaties zo vormgeven dat 

burgers daadwerkelijk aan het stuur zitten 

en niet het verlengstuk zijn van beleid? Dat is 

de centrale vraag van waaruit Janny Bakker 

de christendemocratische politiek vorm wil 

geven. Zij is sinds 2007 – het jaar waarin de 

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 

werd ingevoerd – wethouder en coördinator 

sociaal domein in Huizen. Zij ziet in de re-

cente decentralisatieoperaties vooral winst, 

omdat ze de kans bieden om mensen centraal 

te stellen in plaats van regels. Nu is het moge-

lijk gesprekken te voeren over wat voor men-

sen van waarde is, in plaats van alleen maar 

over doelen en middelen.

* * *
‘Er wordt weleens gezegd, ook vanuit de cda-

Tweede Kamerfractie, dat de decentralisatie-

operaties in 2015 te snel zijn gegaan. Maar wij 

zijn lokaal al bezig met de beoogde kanteling 

van het denken over zorg, ondersteuning en 

welzijn sinds staatssecretaris Clémence Ross-

van Dorp in 2007 de Wmo invoerde. De opera-

ties waren een logisch gevolg van de lijn die al 

eerder was ingezet. En zolang ze niet primair 

door bezuinigingsgronden zijn ingegeven, 

passen ze in principe uitstekend bij het chris-

tendemocratisch gedachtegoed.’

‘Ik weet nog dat de ambtenaren vroegen: 

“Hoe gaan we nu de regie nemen?” Toen heb 

ik gezegd: “Dat gaan we helemaal niet doen. 

Niet de gemeente beslist wat mensen nodig 

hebben, mensen gaan daar zelf over.” Dat 

vind ik de kracht van de decentralisatie, of 

misschien beter: de kracht van een christen-

democratische invulling daarvan, die niet 

vanuit doelen en middelen, maar vanuit 

waarden denkt.’

‘Vanuit een liberaal soort marktdenken 

kun je mensen vragen wat ze nodig hebben 

in termen van producten of voorzieningen. 

Maar wel of geen scootmobiel, daar gaat het 

INTERMEZZO
Janny Bakker

‘Zorgen mét mensen in plaats van  
vóór mensen’

Janny	Bakker	(1960)

Wethouder en coördinator Sociaal Domein te 
Huizen
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INTERMEZZO
vaak niet om; ze blijven niet voor niets vaak 

in de kast staan. De onderliggende vraag, die 

naar betekenis, is veel belangrijker. Dan ko-

men de betere, waardevollere alternatieven 

in beeld, waar mensen echt voor willen gaan 

en zich aan willen committeren. Mensen zijn 

helemaal niet geneigd om het onderste uit 

de kan te halen. Ze willen graag bepaalde rol-

len kunnen blijven vervullen en daarin on-

dersteund worden. Een goede partner zijn 

bijvoorbeeld, voor hun ouders kunnen zor-

gen, of een goede werknemer zijn. Wat ge-

beurde er? Er werden allerlei oplossingen 

aangedragen waar professionals en ambte-

naren nooit aan hadden gedacht, de kosten 

gingen drastisch omlaag, en de tevreden-

heid van mensen was heel hoog. Uitgaan van 

de vraag van mensen, van wat voor hen wer-

kelijk van betekenis is, bracht een heel posi-

tieve, waardevolle beweging tot stand.’

* * *
‘Nu de Wmo is uitgebreid met de Participatie-

wet en de Jeugdwet zie je ook hoezeer men-

sen jarenlang gewend zijn geraakt om in ter-

men van rechten te denken. Ook ambtenaren 

zijn in deze cultuur opgegroeid. Er is huiver 

voor het stellen van normatieve vragen. We 

hebben met z’n allen een afstandelijk be-

stuurlijk apparaat gemaakt waarin betrok-

kenheid met het lot van burgers bijna iets 

verdachts is geworden. Feitelijk komen er nu, 

en ook dat is heel positief, gesprekken over 

normatieve professionaliteit tussen ambte-

naren op gang: “Wat zou jij in dit geval 

doen?” Het is een andere manier van omgaan 

met mensen, van aanwezig zijn bij burgers, 

in plaats van alleen maar de regels toe te pas-

sen en je daarop te laten afrekenen. Het gaat 

erom samen standaarden voor goed vakman-

schap te ontwikkelen die te maken hebben 

met waarden en normen, en gevoel voor wat 

in een bepaalde situatie echt nodig is. Vol-

gens mij ligt daar een enorme kans voor het 

cda om daarin het verschil te maken.’

‘We moeten veel meer vertrouwen op nor-

matieve professionaliteit in plaats van alles 

met regels te willen afdichten. Mensen in hun 

eigen kracht zetten, dáár gaat het om, niet als 

individu, maar binnen hun eigen netwerk. 

Mensen zijn geen “probleemgevallen” die ge-

holpen moeten worden, maar mensen met 

capa citeiten, gaven en talenten. Mensen laten 

zich graag aanspreken op wat ze kunnen en 

niet op wat ze níét kunnen en zijn.’

‘Dat geldt dus ook voor de Participatiewet. 

Je kunt wel zeggen dat elk soort werk passend 

is en dat ieder mens kan schoonmaken, maar 

ik geloof niet dat zo’n benadering werkt. Men-

sen worden daar ongelukkig en ziek van. Maar 

als je zegt: “Waar word jij nu enthousiast 

van?”, dan kun je uiteindelijk ergens samen 

op uitkomen. Misschien is er dan een traject 

van een jaar of twee jaar nodig om die passie te 

ontdekken en daar werk van te maken, maar 

zo’n benadering is veel duurzamer.’

* * *
‘“Wederkerigheid” is voor mij een kernwoord. 

Ik vind dat echt een prachtig en wijs uit-

gangspunt voor sociaal beleid. Er waren eens 

een paar diaconieën bij elkaar gekomen die 

mij vroegen wat zij voor kwetsbare mensen 

kunnen betekenen. Toen zei ik: “Jullie stellen 

echt de verkeerde vraag. De vraag is: ‘Wat 

kunnen die kwetsbare mensen nou voor júl-

lie betekenen?’” In de kerk is altijd tekort 

aan vrijwilligers en koffieschenkers. Vraag ze 

daarvoor! Als je er gaandeweg achter komt 

dat ze daarin ondersteuning nodig hebben, 

ga dat dan vervolgens regelen. Niet zorgen 

vóór mensen, maar mét mensen. Ook die 

kanteling moeten we met z’n allen maken.’

door Jan Prij

129129
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De pacificatieopdracht van de 
politiek

Pacificeren: het lijkt er niet gemakkelijker op te worden om de 
gegroeide tegenstellingen in onze geglobaliseerde samenleving 
te overbruggen. Welke vormen van verzoening en verbinding 
zijn in onze samenleving nodig, mogelijk en denkbaar? 
Welke patronen van pacificatie kunnen zich ontwikkelen? 
Die vragen rijzen in het bijzonder ook in Europa op, dat ooit 
zelf als pacificatieproject begonnen is, maar waarin nu het 
naoorlogse zelfvertrouwen in hoog tempo plaatsmaakt voor 
een groeiend onderling wantrouwen.

door Wim van de Donk

De auteur is commissaris van de Koning in Noord-Brabant.

We	leven	in	een	politiek	en	maatschappelijk	klimaat dat het den-
ken in termen van strijd en geweld als oplossing voor grote maatschappe-
lijke kwesties allengs steeds aanvaardbaarder maakt.1 En dan heb ik het 
niet alleen over de onrustbarende opkomst van de radicale islam en de 
verschrikkelijke oorlog in Syrië of de vileine dreiging van Donald Trump. 
Niet alleen in de Verenigde Staten of in Aleppo, maar ook dichtbij, in 
 Europa, manifesteert zich boosheid en heersen angst, onrust en een diep 
wantrouwen tegen zichtbaar onzekere en soms zelfs angstige elites.2 
E rgernis en ongenoegen, eerder nog gekanaliseerd via daarvoor geëigende 
instituties, komen nu rauw en zonder drempels in het vooral politieke deel 
van het publieke domein, en nemen er steeds vaker de vorm aan van regel-
rechte haat.

Gematigdheid, prudentie, zelfbeheersing, deliberatie, vertrouwen, 
moed: het zijn deugden en competenties die wezenlijk verbonden zijn 
met de mogelijkheid van pacificatie en democratie. Misschien zijn het 
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wel noodzakelijke voorwaarden voor een duurzame democratische cul-
tuur. Die voorwaarden en competenties zijn overigens vaak verankerd in 
constituties, mechanismen en instituties, patronen zo u wilt, die door de 
opgewonden hyperdemocraten van onze tijd als ondemocratisch wor-
den gezien, want indirect of zelfs helemaal niet gekozen. In steeds meer 
ogen is directe democratie de ‘enig echte’ vorm van democratie, en digi-
talisering jaagt die idee steeds meer leven in. Het is een vorm van in-
stantdemocratie die met de kloksnelheid van de al even gejaagde consu-
ment-burger de indirecte, representatieve democratie steeds verder 
onder druk zet, net als Airbnb de traditionele hotellerie. Tegenover de 
snelheid van de digitale democratie staat de bedachtzaamheid en de 
integrale afweging ‘zonder last of ruggespraak’ door gekozen volksver-
tegenwoordigers: het compromis is daar niet een laf gemiddelde, maar 
een ‘samen beloven’, in het besef dat nooit iedereen zijn volledige zin 
kan krijgen bij het formuleren van besluiten die het algemeen belang 
moeten dienen. Zorgvuldigheid, bedachtzaamheid, inschikkelijkheid: 
het zijn noodzakelijke voorwaarden, zo niet ‘deugden’ om tot wijze be-
sluitvorming te komen. Maar van dit soort deugden en bedachtzame 
instituties moeten de protagonisten van de hyperdemocratie niets heb-
ben. De consument-burger is immers zelf koning geworden.3 Steeds 
meer ontstaat zo het beeld van een dubbeldemocratie: één van de ge-
kozen politici, en één van ‘het volk’.

Duidelijk is dat die vormen van hyperdemocratie de rol van ‘de burger’ 
en ‘het volk’ op een onverantwoorde wijze tot afzonderlijke grootheden 
maken – ‘de’ burger en ‘het’ volk bestaan simpelweg niet – en de rol van 
elites en deskundigen als ‘ondemocratisch’ wegzet. De vraag is echter of de 
vorm van democratie waarin de legitimiteit van ‘het’ volk ten opzichte van 
andere bronnen van legitimiteit wordt verabsoluteerd, niet op weg is naar 
een tirannie van meerderheden. Dat gevaar is er zeker wanneer een cultuur 
van economisch narcisme en entertainmentdemocratie alle mechanismen 
en patronen van reflectie, waarheidsvinding en zorgvuldige afwegingen 
naar de marge van het systeem heeft verdrongen.4 De technologie van 
 sociale media maakt het enerzijds onvermijdelijk om met die nieuwe mo-
gelijkheden rekening te houden; anderzijds ligt in de aard van de druk-op-
de-knopdemocratie een cultuur besloten die zich maar moeizaam tot die 
deugden en competenties lijkt te verhouden.

Die twee te verzoenen is een van de grote opgaven van onze tijd. Con-
structieve experimenten zijn nodig, en komen ook al voor: wij moeten in-
vesteren in een meervoudige democratie waarin de representatieve demo-
cratie wordt aangevuld met vormen van loting, burgergesprekken en 
vormen van actieve burgerbetrokkenheid. Elk stelsel wordt een stolsel: 
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ook ons democratisch stelsel moet 
belangrijke veranderingen onder-
gaan, wil het zijn legitimiteit duur-
zaam behouden.5 Er lijkt bovendien 
een intieme verwantschap te be-
staan tussen hyperkapitalisme en 
hyperdemocratie: in beide floreert 

de stijl van de almachtige consument en de macho mediasuperster, die 
zich zeer thuisvoelt in de toeschouwersdemocratie die we zijn geworden. 
En daar waar die de ruimte krijgt, ontstaat tirannie en verdwijnt de demo-
cratie, nadat die eerst zelf de grondslagen voor tirannie heeft bevorderd.

Socrates voorspelde dat al. De tirannie is een tovenaarsleerling van een 
democratie die zijn eigen morele grondslag niet bewaakt. En die grondslag 
behelst meer dan een puur instrumentele visie op besluitvorming of het 
organiseren van een meerderheid. Die grondslag is geworteld in de waar-
digheid van de mens, die méér dan een burger of consument is; dat wil 
zeggen: in een mens, die persoon is. De schrijver Thomas Mann, die in 1938 
een groot aantal lezingen gaf in de Verenigde Staten (in verkorte vorm uit-
gegeven onder de titel The coming victory of democracy), definieerde demo-
cratie als ‘die vorm van regering en samenleving die zich bij uitstek laat 
leiden door een gevoel voor en bewustzijn van de waardigheid van de 
mens’.6 In 1938! Hetzelfde jaar waarin een eloquent zwijgen en zorgvuldig 
wegkijken Europa verder in de val van een tweede wereldoorlog lokte. Ik 
ben er niet gerust op dat de Tweede Wereldoorlog de laatste zal zijn, als de 
Derde al niet begonnen is. We lijken te leven in een soort van overgangstijd 
die in zijn onbedoeld ongecontroleerde en soms heftige dynamiek krach-
ten losmaakt die niet meer op de traditionele wijze en door de bestaande 
instituties te beheersen zijn.7 Het doet me denken aan een citaat van 
Gramsci dat ik in een (overigens prachtig en optimistisch) boek over de 
toekomst van Europa tegenkwam: ‘Die Zeiten, in denen das Alte noch nicht 
sterben kann, und das Neue noch nicht werden kann, sind die Zeiten der 
Monster.’8

Mind	the	step	en	Mind	the	gap

Maar aan de andere kant: is dit niet veel te pessimistisch? Als commissaris 
van de Koning in een zeer op innovatie en verandering gerichte provincie 
zie ik veel positieve veranderingen en veel engagement voor een overgang 
naar een nieuwe tijd, juist in het bedrijfsleven. Méér dan in de politiek zie 
ik het bij de ondernemers, zoals vorig jaar bij de Dutch Design Week. Veel-
al jonge mensen die ik in prachtige bedrijven en instellingen voor research 

Ons democratisch stelsel moet 
belangrijke veranderingen 
ondergaan
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ontmoet, zijn zeer actief met de toekomst bezig. Monsters? Ik zie vooral 
veel engagement, verbeeldingskracht, verbindingskracht! Steeds meer 
corporaties ontstaan: het delen van kennis leidt tot een wonderbaarlijke 
vermenigvuldiging van resultaten. Innovatie is steeds meer open design, 
gericht op het creëren van waarde en maatschappelijke betekenis, méér 
dan op het louter verdienen van geld. Verbeeldingskracht gaat hand in 
hand met verbindingskracht; delen leidt er tot vermenigvuldigen. Een 
zorg voor maatschappelijke opgaven (zoals een verduurzaming van de 
energiehuishouding, een gezonde voeding en een leefbaar klimaat, een 
inzet op een werkelijk circulaire economie, en een inzet op wereldwijde 
solidariteit) gaat er hand in hand met slim en steeds vaker internationaal 
ondernemerschap.

Iets ‘beschikbaar hebben’ is er belangrijker dan het ‘zelf hebben’. 
 Ambachtelijkheid wordt er weer meer gewaardeerd dan vrijblijvende 
 conceptualisering. Ik zag er een generatie aan het werk die het atomaire 
individualisme dat ons sinds de neoliberale revolutie met een halfzijdig 
verlamd mensbeeld heeft opgezadeld, met een bijna nonchalant gebaar 
achter zich laat. Gemeenschapswerking vindt deze generatie net zo in-
teressant als marktwerking. Er is een sterke gerichtheid op samenwerking, 
op delen. Men kijkt niet verontwaardigd om, maar vertrouwenwekkend 
vooruit. Ik zie de eerste bewegingen waarin deze generatie vanuit deze 
sfeer aanstalten maakt om verantwoordelijkheden te nemen in het poli-
tieke domein, dat daarvoor eerst wel grondig wordt veranderd (en kritisch 
op relevantie wordt getoetst).

Ook een nieuw design voor de democratie ontstaat meer buiten dan bin-
nen de bestaande instituties. Geen nieuws: veranderingen beginnen altijd 
in de marge. Het gaat ook nog langzaam. Maar elke keer als ik die nieuwe 
bedrijven bezoek en met de ondernemers in gesprek ga, krijg ik goede zin, 
en realiseer ik me dat er per saldo geen grondslag is voor pessimisme.

Maar – aan de andere kant, goed blijven kijken – ik realiseer me terdege 
dat ik tijdens de Dutch Design Week een belangrijk deel van de samen-
leving niet tegenkwam. Mind the step, zeker, maar ook: Mind the gap! 
 De samenleving versplintert en allerlei vormen van ongelijkheid nemen 
toe: vouwlijntjes vallen over elkaar heen, de eerste scheuren in het maat-
schappelijk weefsel worden zichtbaar. De veelbesproken ‘kloof ’ tussen 
burgers en politiek valt steeds vaker samen met de verdeling van maat-
schappelijke kansen: een gap die niet minder revolutionair en disruptief 
kan gaan uitwerken dan de step waarover de digitaal technologen en an-
dere ontwerpers van de samenleving van morgen spreken. De belangrijke 
vraag is hoe ze zich tot elkaar gaan verhouden, en hoe ze ons vermogen tot 
pacificeren zullen beïnvloeden.
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Onze samenleving is steeds meer uiteengevallen, en vele ‘leefstijlen’ 
leven er vrolijk, maar eigenlijk onverschillig, meer naast elkaar dan met 
elkaar. Naast de zelfbenoemde voorhoede van vrolijke kosmopolieten is er 

(vaak op nog geen kilometer af-
stand) sprake van een groeiende 
groep die aan het verhaal van de 
geweldige globalisering niet mee-
doet. Dat geldt in toenemende mate 
overigens ook voor de midden-
klasse, wier banen door zowel glo-

balisering als digitalisering onder druk zijn komen te staan.
Er is een groeiende groep boze mensen die muren willen bouwen, en die 

uit angst voor een onzekere toekomst hun heil – daartoe door valse profe-
ten behendig verleid – steeds vaker zoeken in een vaak al even nostalgisch 
als romantisch beeld van waar we vandaan kwamen. Mensen die zich, wel-
licht niet ten onrechte, in de steek gelaten voelen, en zich afvragen of de 
mooie verhalen over morgen nog wel over hen of, indringender nog, over 
hun kinderen gaan.9 Mensen die zich niet betrokken voelen, die niet be-
trokken worden, en die een hun aangeboden referendum over willekeurig 
welk onderwerp vooral zien als een projectiescherm voor al hun opgesta-
pelde ongenoegens.

Ook overigens is er geen reden te bedenken waarom deze groep niet 
even behendig zal zijn in het hanteren van de instrumenten en mogelijk-
heden die de nieuwe media (social media) tegenwoordig bieden. Onbeha-
gen en ongenoegen: ze lijken diep geworteld in de huidige samenleving, 
en bepaald niet alleen bij de groepen waarvan zojuist sprake was. Het on-
behagen verbreedt zich tot in de middenklassen, voor zover die nog be-
staan. Angst regeert ook daar. Het is tekenend dat de scherpste analyses 
van onze tijd tegenwoordig door psychiaters en neurologen, en niet langer 
(alleen) door sociologen worden gemaakt.10

Nieuwe	bronnen	van	conflict

De Europese burger wordt zo vooral en eigenlijk alleen als consument ge-
zien. Tot consument gereduceerd, wil ik ook wel zeggen. Koopkracht en een 
vrij verkeer van goederen waren in het Europese discours belangrijker dan 
stemrecht en andere burgerrechten. Europa voegde zich bijna geruisloos, 
en geheel in de tijdgeest, in een neoliberaal programma.

Politiek werd versmald tot het dienen van de economie, want ook andere 
problemen dan economische zouden als sneeuw verdwijnen voor de neo-
liberale zon. Het in de economische wetenschap zo belangrijke even-

Er is een groeiende groep 
mensen die muren willen 
bouwen
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wichtsdenken zou, na de val van de Muur en de staatskapitalistische wen-
ding in Peking, ook voor de maatschappelijke vrede gaan zorgen.

Het kan verkeren. Francis Fukuyama schreef na de val van de Berlijnse 
Muur, en geheel in de optimistische tijdgeest van dat moment, zelfbewust 
maar bepaald voorbarig over het einde van de geschiedenis.11 Hij is van een 
koude kermis thuisgekomen, en de geschiedenis ging verder, volgens 
 patronen die degenen die echt kennisnamen van de geschiedenis akelig 
bekend voorkwamen. Zowel binnen als tussen landen is het onrustig. Vor-
men van nationale en grillige geopolitiek grijpen, elkaar complex verster-
kend, diep in elkaar. Nieuwe bronnen van conflict en onrust voegden zich 
bij oude, en zij vermengden zich op een meestal ingewikkelde manier met 
elkaar. En de zogenoemde marktwerking heeft zich deels ontpopt tot zeer 
tijdrovende vormen van marktbureaucratisering, waar zelfs het bedrijfs-
leven over klaagt. Regulering van een dynamische innovatie-economie 
vraagt om het investeren in netwerken en vertrouwen, en verhoudt zich 
vaak problematisch tot de rigide regulering van klassieke markten.

Ik denk dat het wat naïef was om de geschiedenis zonder de aanwezig-
heid van kwade krachten te denken, en het lijkt me ook niet mogelijk om 
vooruitgang als een soort van lineair proces te denken. Ideologisch was het 
wellicht wenselijk, en in die tijd van een zelfbewust neoiberalisme ook wel 
begrijpelijk; maar zei Kierkegaard niet al: ‘Wie met de tijdgeest huwt, 
wordt doorgaans snel weduwnaar’?

En degenen die zich vastbeten in de boodschap in het nog maar enkele 
jaren geleden verschenen boek van Jeremy Rifkin over de Europese droom, 
hebben het niet minder moeilijk.12 Na de Amerikaanse verkeert nu ook de 
Europese droom in een diepe crisis, wie weet omdat het de Amerikaanse 
variant ervan wilde kopiëren en de eigen wortels vergat – en dat zijn de 
diepe culturele wortels die ervoor kunnen waken dat we de bekommernis 
om Europa reduceren tot een economisch of technologisch project. Dat 
zijn de wortels die de ziel van Europa duiden als: zorg om de ziel.13

Anders gezegd: daar waar Europa wordt gereduceerd tot een econo-
misch project dat zich in de eerste plaats bekommert om de consument, 
verliest het zijn ziel. Het moet gaan om zorgen voor de mens, de persoon. 
Vrijheid, gelijkheid, – maar het meest wezenlijke is de broederschap. Vrij-
heid kan niet zonder verantwoordelijkheid, en betekent weinig als de kans 
om van die vrijheid ook daadwerkelijk gebruik te maken erg ongelijk ver-
deeld is. De groeiende kloof in zowel sociaaleconomische als culturele zin 
is zorgelijk, en dat is ook het verdampen van de middenklasse. De kloof 
wordt zo een diep ravijn, met alleen op de flanken nog een stevige bezet-
ting. In een dergelijke constellatie heeft nog nooit een democratie en ook 
geen economie het lang volgehouden om succesvol en vreedzaam te zijn. 
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Het hypereconomische en het hyperdemocratische tijdsbeeld komen zo 
bijeen in een Europa dat, als het zijn bekommernis om de ziel vergeet, niet 
zozeer wordt bedreigd door populisme, maar veeleer zijn eigen(tijdse) 
populisme voortbrengt.

Zeker als het over de toekomst van Europa gaat, is het oorverdovend stil, 
en lijken onze leiders verlegen te zitten om een boodschap. Er lijkt eerder 
sprake van destructieve verwarring dan van constructieve hoop. Ik maak 
hierbij graag een uitzondering voor de voormalige voorzitter van de Euro-
pese Raad, Herman Van Rompuy. Hij slaagt erin, met een zachte stem maar 
met een duidelijke boodschap, mensen weer terug te brengen op het pad 
van hoop, en ziet de crisis van Europa vooral als een veranderkans voor 
komende generaties.

Pacificatie	van	sferen

De pacificatie die we in onze tijd nodig hebben, is niet zozeer een pacifi-
catie van naties, maar een pacificatie van sferen die zich steeds verder van 
elkaar hebben losgezongen. Een stroom van literatuur wijst ons op de 
groeiende tweedeling: in culturele zin, in opleidingsniveau, in financiële 
en vermogende zin, in termen van generaties, tussen stad en platteland, 
tussen autochtonen en allochtonen, tussen seculieren en religieuzen. En 
daar waar de vouwlijnen in de samenleving die op gelijke wijze lijken te 
doorsnijden, ontstaan ontevredenheid en inproductieve vormen van popu-
lisme, die de weg vooruit als een weg terug proberen te verbeelden.

‘Het kwade schreeuwt, het goede fluistert’, zo citeerde kortgeleden 
Mgr. De Korte, de onlangs aangetreden bisschop van ’s-Hertogenbosch, 
een wijs gezegde. Als de tekenen niet bedriegen is er een hardop fluisteren 
nodig om de goede krachten, de pacificerende krachten, in positie te bren-
gen om nieuw en verder onheil af te wenden. Elke tijd vraagt om zijn eigen 
benadering: nieuwe patronen van pacificatie zullen moeten worden ont-
wikkeld; patronen en pacificaties die passen bij de opgaven en eigenaar-
digheden van onze tijd.

Ik denk dat daarin een belangrijke les schuilt: in de laatste decennia 
heeft het in essentie politieke project van Europa al te zeer een puur econo-
mische gedaante gekregen, en daarmee is er een heel bepaald, en vooral 
technocratisch en op uniformeren en harmoniseren gericht patroon van 
‘pacificeren’ ontstaan.

Die eenzijdige nadruk op het economische belang doet het project ech-
ter verworden tot een quasipacificatie, omdat die de ziel van Europa heeft 
aangetast of, erger nog, heeft miskend. Europa kenmerkt zich door een 
eenheid in verscheidenheid; een verscheidenheid die zich voortdurend 
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inzet voor eenheid. Maar dat is geen ‘technische eenheid’ of ‘economische 
eenheid’. De eenheid van het Europese beschavingsideaal is sterk gewor-
teld in een universele opdracht om de waardigheid van de menselijke per-
soon te beschermen en te bevorderen. Daarmee is ze verbonden met een 
ook publiek beleefde opdracht voor solidariteit en verantwoordelijkheid, 
voor een broederschap die een balans of evenwicht mogelijk maakt tussen 
vrijheid en gelijkheid.14

Een dergelijke opdracht is moeilijk uitvoerbaar zonder een adequaat 
mensbeeld; hij verliest dan al snel zijn morele kompas. In mijn ogen heb-
ben mensen een bedoeling, en die is geworteld in het diepe besef dat men-
sen niet kunnen functioneren zonder zich ervan bewust te zijn dat zij deel 
van een geheel zijn. De condition humaine is er ten diepste een van weder-
zijdse afhankelijkheid. Halfzijdig verlamde mensbeelden, die de mens 
louter als autonoom individu of als willoos deel van een geheel verbeelden, 
miskennen het wezenlijk relationele karakter van de mens. Dat miskennen 
is de echte morele en culturele crisis, die ten grondslag ligt aan de zo-
genoemde financiële crisis.

Dat relationele karakter van de menselijke persoon is ten diepste erkend 
in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Het gaat hier om 
de mens die vrijheid niet zonder verantwoordelijkheid denkt, en die dui-
delijk inziet dat democratie en rechtsstaat niet los verkrijgbaar zijn. Een 
democratie die burgers louter als autonome individuen denkt, en denkt 
zonder de rechtsstaat te kunnen, verwordt al snel tot een tirannie. Een 
 democratie erkent juist ten diepste de waarde van het verschil, en koestert 
de variëteit door die adequaat te borgen. De waardigheid van het verschil 
borgen, dát is dus de grote opdracht van het pacificeren in onze tijd. En die 
opdracht verhoudt zich maar moeilijk tot het eenzijdige economisme 
waarin het project Europa de laatste decennia is terechtgekomen. Vreed-
zaam omgaan met en ruimte geven aan verschil is een wezenlijke opdracht 
aan en voor de politiek; geen gemakkelijke opdracht in een wereld waarin 
sterke identiteiten steeds meer tegenover elkaar komen te staan.

Noten

1 Deze tekst is een bekorting van de 33e 
Pacificatielezing, door Wim van de 
Donk gehouden op 12 november 2016 in 
Gent.

2 Voor een indrukwekkende analyse van 
de state of mind van het leiderschap op 
diverse continenten, zie: Dominique 
Moïsi, The geopolitics of emotion. How 
cultures of fear, humiliation, and hope 

are reshaping the world. New York: 
Doubleday, 2012 (over Europa: pp. 95 
e.v.).

3 Jason Brennan, Against democracy. 
Princeton/Oxford: Princeton University 
Press, 2016.

4 Zie Andrew Sullivan, ‘America has never 
been so ripe for tyranny’, New York 
Magazine, 2 mei 2016. Zie http://nymag.
com/daily/intelligencer/2016/04/
america-tyranny-donald-trump.html
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5 David Van Reybrouck, Tegen verkiezin-
gen. Amsterdam: De Bezige Bij, 2013.

6 Thomas Mann, geciteerd in: Rob 
 Riemen, ‘De terugkeer van Europa’, in: 
Rob Riemen (red.), De terugkeer van 
Europa. Haar tranen, daden en dromen. 
Tilburg: Nexus Instituut, 2015, citaat 
p. 41.

7 Peter Sloterdijk, De verschrikkelijke 
kinderen van de nieuwe tijd. Amsterdam: 
Boom, 2015.

8 Gramsci, geciteerd in: Ulrike Guérot, 
Warum Europa eine Republik werden 
muss! Eine politische Utopie. Bonn: 
Dietz, 2016.

9 Robert D. Putnam, Our kids. The Ameri-
can Dream in crisis. New York: Simon & 
Schuster, 2015.

10 Zie onder andere: Byung-Chul Han, 

De vermoeide samenleving. De transpa-
rante samenleving / De terugkeer van 
Eros. Amsterdam: Van Gennep, 2012; en 
Dirk De Wachter, Borderline Times. 
Het einde van de normaliteit. Leuven: 
LannooCampus, 2012.

11 Francis Fukuyama, The end of history 
and the last man. New York: Free Press, 
1992.

12 Jeremy Rifkin, De Europese Droom. Hoe 
Europa’s visie op de toekomst langzaam 
maar zeker de Amerikaanse droom over-
schaduwt. Amsterdam: Business 
 Contact, 2005.

13 Riemen 2015.
14 Frans Timmermans, Broederschap. 

Pleidooi voor verbondenheid. Amster-
dam: Podium, 2015.
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Waarom politiek zonder 
verbeelding onmogelijk is

Politici nemen het politieke belang van maatschappelijke 
verbeelding onvoldoende serieus. Alleen politici die op 
geloofwaardige wijze tot de verbeelding spreken, kunnen 
werkelijk succesvol zijn. Helaas kan de maatschappelijke 
verbeelding ook worden gemanipuleerd en misbruikt. Fictie 
en verbeelding zullen steeds grotere invloed hebben op de 
publieke zaak – met dank aan moderne massamedia. Je kunt 
betreuren dat het gewicht van politieke schijn steeds groter 
wordt, maar alleen al de poging om te begrijpen hoe dat in zijn 
werk gaat, zou een blijk van realisme zijn.

door Gabriël van den Brink

De auteur was hoogleraar (maatschappelijke) bestuurskunde aan de Universiteit 
van Tilburg. Nu is hij werkzaam aan de Vrije Universiteit Amsterdam bij het Cen-
trum Ethos. In 2009 was hij medeoprichter van de Stichting ivmv

De	nu	volgende	bijdrage zal ongetwijfeld weerstand, kritiek of be-
zwaren oproepen. Ik ben namelijk van mening dat we meer aandacht moe-
ten hebben voor de fictieve kant van politiek. Deze mening staat haaks op 
de gangbare idee dat het in de politiek vooral om realisme dient te gaan. 
Velen willen nog wel toegeven dat idealen, waarden of morele beginselen 
een eigen betekenis hebben, maar uiteindelijk draait alles om de vraag of je 
die beginselen in realiteiten kunt omzetten. Er is weinig waardering voor 
dromers of profeten die een visioen najagen. Sterker: de ervaring die we de 
afgelopen eeuw met politieke idealisten hebben opgedaan, is een reden om 
hen te wantrouwen. De weg naar de hel is immer met goede bedoelingen 
geplaveid, dus het is van groot belang dat politici met beide benen op de 
grond blijven. Deze zienswijze vindt in veel westerse democratieën steun, 
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en al helemaal in Nederland, waar nuchterheid, pragmatisme en effectivi-
teit de toon zetten.

Het	politieke	belang	van	maatschappelijke	verbeelding

En toch denk ik dat we daarmee onderschatten hoe belangrijk de maat-
schappelijke verbeelding voor het politieke bedrijf kan zijn. Een van de 
weinigen die dit wel beseften was wijlen senator Willem Witteveen, die in 
diverse publicaties argumenten voor méér verbeelding naar voren heeft 
gebracht. Hij verwees onder meer naar de tweede helft van de negentiende 
eeuw, toen de politiek sterk door het liberale denken werd bepaald. In die 
tijd werd vaak een beroep op het Algemeen Belang gedaan, ook al werd dat 
door partijen zeer verschillend ingevuld. Witteveen verbindt dat met een 
republikeinse opvatting van politiek die wil dat burgers op basis van 
hun diverse overtuigingen het gesprek over de publieke zaak aangaan. 
Ze  nemen daarbij aan dat er zoiets als het Algemeen Belang bestaat, al 
kan  niemand op voorhand aangeven wat de precieze inhoud daarvan is. 
Dat Algemeen Belang moet als het ware worden verzonnen, en dat brengt 
onvermijdelijk een element van fictie mee. Juist het fictieve karakter van 
die notie voorkomt dat bepaalde partijen hun eigen invulling opdringen 
met als gevolg dat de discussie stopt. Letterlijk schrijft Witteveen het vol-
gende: ‘Hoewel het Algemeen Belang een fictie is, blijkt het juist in die hoe-
danigheid bepalend voor de politieke realiteit. Het is een realiteit die alleen 
aanwezig is door erop vooruit te grijpen, door een discussie te voeren over 
de vraag hoe men ertoe komt en tegelijkertijd te weten dat dit een proces 
zonder einde is. Als het Algemeen Belang dit karakter van een leeg en open 
begrip verliest (…), dan verliest het zijn geloofwaardigheid en verwordt het 
tot het voertuig van een bepaalde ideologie.’1

We kunnen echter niet zeggen dat men pas in de negentiende eeuw oog 
gekregen heeft voor het fictieve aspect van de publieke zaak. Ik denk aan de 
retorica, die al tweeduizend jaar terug begreep dat een politieke redevoe-
ring alleen succesvol is als zij de verbeelding van het publiek aanspreekt. 
Zoals bekend moest het openbare spreken aan drie voorwaarden voldoen. 
Ten eerste moest de redenaar een gedegen, duidelijk en overtuigend ver-
haal houden, iets wat men met de term logos aanduidde. Ten tweede moest 
de spreker zelf bepaalde morele waarden uitdragen, iets wat men met de 
term ethos aanduidde. Ten derde moest hij inspelen op de verwachtingen 
van het publiek, hetgeen men met de term pathos aangaf.2 Deze eisen zijn 
tot op heden relevant. Wie zich verdiept in het spreken van succesvolle 
politici, zal ontdekken dat zij de retorische voorschriften zorgvuldig aan-
houden. Iemand die correcte inzichten naar voren brengt maar niet laat 
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merken door welke morele motieven hij of zij gedreven wordt en evenmin 
rekening houdt met het publiek, zal in het openbare leven weinig los-
maken. Dat verklaart volgens mij waarom Pim Fortuyn zo’n grote en door 
velen slecht begrepen aantrekkingskracht had. Hij blonk niet zozeer uit 
door een consistent of logisch betoog, maar hij wist wel wat er leefde bij 
zijn publiek en hij bespeelde dat ook. Bovendien ontwikkelde hij een zeer 
persoonlijke stijl om zijn denkbeelden uit te dragen. Door dat alles kreeg 
zijn optreden de politieke magie die je bij veel van onze vooral ambtelijk 

opererende politici mist.
Alleen iemand die geloofwaardig 

politiek bedrijft, die spreekt uit een 
stuk, die belichaamt wat hij zegt, 
wordt geloofd.

Het belang van de verbeelding 
voor politiek is ook door anderen 
verwoord. Ik verwijs naar het advies 

dat Machiavelli gaf toen hij zei dat machthebbers de kunst moeten ver-
staan om goed te schijnen en slecht te handelen. Meestal wordt dit advies 
als een blijk van cynisme opgevat. Alsof het wekken van de goede schijn 
voor Machiavelli slechts een maskerade was, het optrekken van een façade 
waarachter zich dan het eigenlijke politieke werk zou verbergen. Dat werk 
zelf zou dan bestaan uit amorele machtsuitoefening met inbegrip van de 
kwade handelingen die daar nu eenmaal bij horen. Hoewel vast staat dat 
dit in de politieke praktijk inderdaad gebeurt, is dat toch niet wat Machia-
velli heeft bedoeld. Volgens mij nam hij de noodzaak om goed te schijnen 
nogal serieus, wetende dat zaken als aanzien, reputatie, beeldvorming en 
verbeelding een integraal onderdeel van het politieke leven zijn.3

Geloofwaardigheid:	realistisch	tot	de	verbeelding	spreken

Tegen deze achtergrond is het niet vreemd dat wij aan de Tilburgse School 
voor Politiek en Bestuur een aantal jaren onderzoek naar het thema ‘geloof-
waardigheid’ hebben gedaan.4 Daarbij gingen we uit van een op de huidige 
tijd toegespitste definitie die als volgt luidde: ‘Geloofwaardigheid ontstaat 
indien producten, processen of gedragingen aan de zijde van het bestuur 
een overtuigend antwoord geven op belangen, waarden of verwachtingen 
aan de zijde van het publiek.’

Met deze omschrijving gaan we uit van een elementaire situatie met 
twee partijen (burgers en bestuurders) waarbij de materiële dan wel imma-
teriële verwachtingen van de burgers het uitgangspunt vormen, terwijl het 
aan de bestuurders is om in woord en daad op die verwachtingen te ant-

Alleen iemand die 
geloofwaardig politiek 
bedrijft, die belichaamt wat hij 
zegt, wordt geloofd
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woorden. Deze visie ligt in een democratische context nogal voor de hand 
(per slot van rekening beslist het volk over de vraag in hoeverre een be-
stuurder geloofwaardig is), maar de eenvoud ervan is ook verraderlijk. 
In de praktijk is het lang niet altijd duidelijk wat men onder een ‘overtui-
gend antwoord’ moet verstaan. Vooral niet wanneer, zoals vandaag de dag 
steeds meer gebeurt, allerlei vormen van maatschappelijke verbeelding 
een grote rol spelen. Verbeelding en verwachting zijn immers nauw ver-
want en mede daarom is de geloofwaardigheid van bestuurders of politici 
een kwetsbare aangelegenheid.

Hoe kunnen politici daarmee omspringen? In de praktijk zien we vooral 
twee houdingen, waarvan de eerste naar een vorm van etatisme neigt, ter-
wijl de tweede veeleer populistisch is. Met etatisme bedoel ik de neiging van 
bestuurders en politici om bij de interactie met het publiek vooral uit te 
gaan van hun eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Ze beseffen 
weliswaar dat burgers bepaalde waarden of wensen koesteren, maar weige-
ren daarin mee te gaan omdat het belang van de overheid, de staat, de be-
stuurbaarheid of de politieke orde dat verbiedt. Ze willen hun standpunt 
nog wel een keer uitleggen, maar verwijzen graag naar de realiteiten waar 
een overheid nu eenmaal mee te maken heeft. Het kan best dat de burgers 
zich van alles in het hoofd halen, maar daar is helaas te weinig ruimte voor.

Populistische bestuurders of politici kiezen juist voor de omgekeerde 
werkwijze. Zij sluiten zich volledig bij de wensen en verlangens van groe-
pen burgers aan en keren zich af van alles wat met de overheid of gangbare 
politiek te maken heeft. Wellicht beseffen ze dat de verwachtingen van het 
publiek niet haalbaar zijn, maar ze gaan er desondanks in mee. Ze laten 
zich als het ware door bepaalde vormen van de maatschappelijke verbeel-
ding gijzelen, met als gevolg dat die compleet op hol kan slaan. Bijgevolg 
ontstaan er onoverkomelijke spanningen en neemt het publieke debat een 
gepolariseerde vorm aan.

De beste werkwijze is uiteraard dat bestuurders en politici een zekere 
balans vinden. Daarbij leggen ze enerzijds voldoende realisme aan de dag, 
zodat ze zichtbaar resultaat boeken terwijl de grenzen van het bestuurlijke 
proces gerespecteerd worden. Anderzijds beseffen ze dat de morele waar-
den en politieke idealen die je voor een verbeelding van het Algemeen 
 Belang moet inzetten, wezenlijk verder reiken dan de wereld zoals ze is. 
De ervaring heeft geleerd dat het vinden van een dergelijke balans heel 
moeilijk is. Bovendien beseffen we dat het de idealen zijn die overboord 
moeten wanneer blijkt dat een dergelijke balans niet haalbaar is. Een en 
ander neemt niet weg dat er soms momenten zijn of dat je soms politici 
ontmoet die de juiste mix vertegenwoordigen. Ze spreken tot de verbeel-
ding terwijl ze ook heel realistisch zijn.
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Helaas zien we de laatste tijd in verschillende landen een vierde werk-
wijze ontstaan. Daarbij wordt de maatschappelijke verbeelding op een 
zodanige manier door bestuurders of politici gemanipuleerd dat ze dienst-
baar wordt aan machtsuitoefening. Hoe ze dat precies voor elkaar krijgen 
vergt nader onderzoek, maar we zien dat dit meer en meer gebeurt. 
Zo wisten voorstanders van een brexit het publiek te laten dromen van 
een terugkeer naar het Britse wereldrijk. Trump won de presidentsverkie-
zingen door in te spelen op de droom dat Amerika weer groot zou zijn. 
 Erdogan laat zijn achterban geloven dat hij een democratisch leider is, en 
Poetin bespeelt met succes het Russische verlangen naar een rol als wereld-
macht. Het valt niet te ontkennen dat deze politici een bepaalde verbeel-
ding oproepen, zij het dat ze er op een volstrekt instrumentele manier mee 
omspringen. Het succes van hun aanpak roept echter wel nieuwe vragen 
op.

De	toeschouwersdemocratie

Al met al neemt het politieke gewicht van fictie en verbeelding toe. Het is 
niet moeilijk te bedenken welke omstandigheden daarvoor zorgen. De 
massamedia groeiden de afgelopen decennia uit tot een factor van beteke-
nis. Wie kranten, televisiekanalen of andere media bezit, kan het publieke 
leven naar zijn hand zetten. Niet door grove middelen zoals het inzetten 
van censuur, maar door in te spelen op de verbeelding van het publiek. 
Twintig jaar geleden dachten we nog dat iemand als Berlusconi een tijde-
lijk verschijnsel was,5 maar nu zien we hem als de voorbode van een nieuw 
tijdperk waarin de democratie gegijzeld is door allerlei processen van 
beeldvorming. Dat werd sinds de explosieve groei van internet en de daar-
mee samenhangende sociale media alleen maar sterker. Het is verleidelijk 
om te geloven dat het louter om vormen van bedrog, misleiding of manipu-
latie gaat. Wie geërgerd roept dat de leugen regeert en harde feiten tegen 
halve waarheden wil inzetten, begrijpt nog niet waarom bepaalde leugens 
opvallend populair worden en waarom het spelen met de waarheid op een 
zo massale schaal gebeurt.

Het was Jos de Beus die deze ontwikkeling tien jaar geleden heeft voor-
zien. Hij sprak in 2006 van een toeschouwersdemocratie en herinnerde 
eraan dat de acteerprestaties van politici op het zichtbare toneel er tegen-
woordig meer toe doen dan de zaken die ze achter de schermen kunnen 
regelen. Daarmee wees hij op het feit dat het politieke bedrijf ook theatrale 
kanten heeft, en het zou kunnen dat die steeds belangrijker geworden zijn. 
Er is zelfs een direct verband tussen de metafoor van het theater en de om-
schrijving van geloofwaardigheid die ik eerder gaf. Wij toeschouwers, bur-

CDV_17_02_binnenwerk.indb   145 29-06-17   14:39



Christen Democratische Verkenningen | Zomer 2017

toekomstperspectieven: vertegenwoordiging via verbeelding

146

gers en kiezers, zitten in de zaal en we kijken naar het toneel, waar bepaal-
de acteurs een toneelstuk opvoeren. We weten dat ze aan het acteren zijn 
en beseffen dat hun woorden, gebaren of gezichtsuitdrukkingen niet vol-
ledig samenvallen met wat zij werkelijk doen of zijn. Maar daar gaat het 
ook niet om. De kwestie is of ze geloofwaardig optreden, en dat kan nooit 
worden bepaald zonder rekening te houden met de verwachtingen van het 
publiek.

In feite heeft openbaar optreden alleen succes als er een zekere resonan-
tie is tussen datgene wat er op het toneel gebeurt en de waarden of gevoe-
lens van het publiek. Die les werd al door de klassieke retorica geleerd, en 
ze geldt in het tijdvak van de audiovisuele media sterker dan ooit. Met 
 andere woorden: de verbeelding van het publiek is een factor van beteke-
nis, en wie dat niet gelooft moet maar eens de proef op de som nemen door 
bij een spreekbeurt dingen te zeggen die volkomen vreemd zijn aan de 
ervaringswereld van hen die in de zaal zitten. Op een zeker moment zal die 
zaal boe roepen, zoals er ook applaus opstijgt als die resonantie wél ont-
staat. Verkiezingen zijn bij uitstek een gelegenheid waarbij toeschouwers 
applaudisseren of boe roepen. Je kunt je beklagen over de vele burgers die 
hun teleurstelling uiten door te kiezen voor een populistische partij, maar 
het zou beter zijn om je te verdiepen in hun verbeeldingswereld en de 
vraag te stellen hoe het komt dat zoveel politici op het toneel de publieke 

verwachtingen gemist hebben.
Gelukkig zijn er wegen om iets 

aan deze achterstand te doen. Het is 
helemaal niet moeilijk om zicht te 
krijgen op maatschappelijke ver-
wachtingen, al moet je daartoe kij-
ken naar een domein dat in de poli-

tieke sfeer zelden serieus genomen wordt. Ik doel op de talloze speelfilms, 
televisieseries en andere vormen van fictie die week in, week uit door mil-
joenen Nederlanders gevolgd worden. Ik mag wellicht verwijzen naar de 
Stichting ivmv, die in 2009 door Heidi de Mare, Willem Witteveen en on-
dergetekende werd opgericht en die zich aan onderzoek van de maatschap-
pelijke verbeelding wijdt.6 Het voert te ver om nu te schetsen hoe fictie in 
de moderne samenleving func tioneert, maar twee dingen moeten gezegd 
worden. Ten eerste zijn vooral succesvolle films of tv-series van belang, 
omdat ze een inkijkje in het gevoelsleven van het publiek geven. De reden 
ligt voor de hand: deze fictie is een commerciële aangelegenheid en daar-
om moet je als filmmaker of regisseur terdege rekening houden met dat-
gene wat de kijkers gevoelsmatig raakt. Wie wil weten hoe dat in zijn werk 
gaat, moet de films van Steven Spielberg maar eens zien. Ten tweede ont-

Hoe het komt dat zoveel politici 
op het toneel de publieke 
verwachtingen gemist hebben?
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lenen veel en zeker de beste films of tv-series hun geloofwaardigheid aan 
het feit dat ze conflicterende waarden in beeld brengen. Ook vormen van 
fictie die vaak als amusement of entertainment worden afgedaan, blijken 
bij nadere analyse over morele vraagstukken te gaan. Wie daar een voor-
beeld van wil zien, zou een seizoen van de serie Homeland kunnen volgen.

Politiek	als	theater	serieus	nemen

Onze conclusie: zowel door haar inhoud als haar vormgeving brengt 
 moderne fictie aan het licht door welke vragen, waarden, angsten of ver-
wachtingen het publiek bewogen wordt. Daarbij valt op – om me tot één 
element te beperken – dat fictieve helden en leiders vrijwel nooit hun per-
soonlijke belangen vooropzetten. Ze stellen zich in dienst van de gemeen-
schap als geheel en blijken bereid om hun leven op te offeren als de situatie 
daarom vraagt. Zij hebben weliswaar een bepaalde macht, maar die wordt 
vrijwel steeds door morele motieven ondersteund. De beste films en tele-
visieseries maken zich nooit op een gemakkelijke manier van morele vra-
gen af.7 Het is juist de onontkoombare worsteling tussen goed en kwaad 
die talloze kijkers in beweging brengt. Als voorbeeld noem ik The West 
Wing, een serie die door middel van empathische momenten liet zien met 
welke dilemma’s de president van de Verenigde Staten moet worstelen. 
Een van de afleveringen uit het eerste seizoen gaat over de vraag of hij een 
veroordeelde moordenaar grafie moet verlenen of niet. De kijker wordt 
gevoelsmatig betrokken bij de complexe morele en juridische overwegin-
gen waar een ambtsdrager voor staat.8 Je kunt dat ook als een superieure 
vorm van voorlichting zien.

Mijn voorspelling is dat de theatrale kanten van machtsuitoefening in 
de nabije toekomst nog toenemen. Daarbij hoeft het niet altijd om politiek 
spektakel in de trant van Berlusconi, Erdogan, Trump of Poetin te gaan. Het 
kan evengoed gaan om serieuze dilemma’s die op tv of in de bioscoop op 
overtuigende wijze in beeld worden gebracht. Fictie en verbeelding zullen 
grote invloed hebben op de publieke zaak – met dank aan moderne massa-
media. Je kunt betreuren dat het gewicht van politieke schijn steeds groter 
wordt, maar de poging om te begrijpen hoe dat in zijn werk gaat, zou een 
blijk van realisme zijn.

Noten

1 Willem Witteveen, De denkbeeldige 
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vernieuwing. Amsterdam: Amsterdam 
University Press, 2000.
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gesprekken over redenaarskunst. Weten, 
denken, spreken. Amsterdam: Athe-
naeum–Polak & Van Gennep, 1989.

3 Niccolò Machiavelli, De heerser. Amster-
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De representatie van wat zich 
niet laat representeren

Wij zien onszelf als makers, dus zoeken en vinden we zaken 
die erom vragen gemaakt, gefikst te worden. De gevolgen 
hiervan zijn ernstig. Politiek en bestuur worden stelselmatig 
overvraagd, en ook mensen worden gezien als te fiksen 
problemen die vooral binnen vooraf opgestelde kaders 
moeten blijven. Wat wij nodig hebben is een ‘transitie’ in onze 
vanzelfsprekende manier van kijken die deze beperkende 
representaties doorbreekt. Het is cruciaal dat we elkaar zien 
en ontvangen als ruimten waarin het goede en het ware, die 
zich uiteindelijk niet werkelijk laten representeren, bezig zijn 
aan het licht te komen, op nog ongehoorde, ongedachte en 
ongeziene wijze.

door Erik Borgman

De auteur is lekendominicaan en hoogleraar publieke theologie en bekleder van de 
Cobbenhagen-leerstoel aan de Universiteit van Tilburg.

‘Voor	iemand	met	een	hamer	is	alles	een	spijker’, zegt een collega 
van mij geregeld. Het geeft aan dat onze voorstelling van de wereld sterk 
bepaald wordt door wat wij denken erin te doen te hebben. Het is dus niet 
zo dat wie gelooft dat er alleen spijkers zijn, daarom altijd zijn hamer ge-
bruikt. De oplossingen die wij denken te hebben, bepalen de problemen 
die wij zien, en zorgen ervoor dat we vooral problemen zien.1 Dit verklaart 
waarom wij in de politiek en het bestuur maar blijven denken in termen 
van maakbaarheid, ook al denken wij het geloof in maakbaarheid allang te 
hebben afgezworen. Wij zien onszelf als makers, dus zoeken en vinden we 
zaken die erom vragen gemaakt, gefikst te worden.
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Overvraagd	en	angstig

De gevolgen hiervan zijn ernstig. Ten eerste worden politiek en bestuur 
stelselmatig overvraagd. Waar politici en bestuurders zich profileren als 
super-probleemoplosser, daar wordt bij elk vermeend probleem ook naar 
hen gekeken. Politici en bestuurders willen hierover nogal eens klagen, 
maar het zorgt ervoor dat zij weten wat zij moeten doen en zeggen. Ideolo-
gisch zegt met name het cda	wel dat de antwoorden op de grote vragen uit 
de samenleving zelf moeten komen, maar ook in de afgelopen verkiezings-
campagne weer stelde Sybrand van Haersma Buma de ene flink klinkende 
maatregel na de andere voor ter oplossing van het zogenoemde migratie-
probleem. En dat is het tweede gevolg: situaties, en ook de mensen die van 
deze situaties deel uitmaken, worden gezien als problemen. Als migratie 
een probleem is, zijn migranten een potentiële bedreiging die bezworen of 
minstens beheerst moet worden.

Wie wil weten wat dit concreet betekent in de maatschappelijke praktijk 
van alledag, die zou het boek Hoe ik talent voor het leven kreeg kunnen  lezen, 
van de uit Irak naar Nederland gevluchte schrijver Rodaan Al Galidi.2 Het is 
een hilarische vertelling over hoe Nederlandse functionarissen van aller-
hande rang en soort omgaan met het probleem dat vluchtelingen in de 
huidige beleidsvisie representeren. Ik schoot bij het lezen van het boek 
geregeld hardop in de lach – maar het lachen verging mij telkens als ik mij 
realiseerde wat hier eigenlijk beschreven werd. Mensen worden behandeld 
als passieve objecten, als potentiële leugenaars en bedriegers, als last- en 
kostenposten die vooral binnen de vooraf opgestelde kaders moeten blij-

ven. Hoezeer wij ook denken dat wij 
in mensenrechten geloven, het zijn 
deze kaders die gelden als onaan-
tastbaar.

Het gevolg is dat mensen ver-
schijnen in termen van wat als ‘nor-
maal’ geldt – waarom is er eigenlijk 
niet veel harder geprotesteerd te-

gen de wat mij betreft desastreuze eis van Mark Rutte dat iedereen vooral 
‘normaal’ moet doen? – en dat zij, voor zover zij van het ‘normale’ afwij-
ken, niet worden beschouwd als potentiële verrijking, maar als aan te pak-
ken probleem. Zo kijken we ook naar onszelf, en het maakt ons massaal 
opgebrand (burn-out), depressief, chronisch ontevreden en angstig voor 
wat de toekomst zal brengen.

Wij denken dat wij vast in 
mensenrechten geloven, maar 
het zijn vooral beleidskaders 
die gelden als onaantastbaar
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Transitie

In een indringende analyse heeft de theoretisch socioloog Willem Schinkel 
laten zien dat dat wat wij als ‘de samenleving’ beschouwen, allereerst een 
voorstelling is: een voorstelling van wat onze levens met elkaar te maken 
hebben en hoe die onderlinge verbindingen vormgegeven moeten worden, 
maar van daaruit ook een voorstelling van degenen die deze samenleving 
uitmaken en ertoe behoren. Degenen die niet aan deze voorstelling vol-
doen, worden gezien als niet in de samenleving geïntegreerd, en er worden 
allerlei maatregelen genomen en programma’s opgezet om het zogenoem-
de integratieprobleem op te lossen dat zo aan het licht komt. Het effect is 
dat steeds opnieuw de grens wordt getrokken tussen degenen die wel en 
die niet ‘van ons’ zijn. Wat we niet willen zijn en wat ons angst aanjaagt, 
projecteren wij op de buitenstaanders die wij langs deze weg creëren. 
Het maakt het ons mogelijk te geloven dat terroristisch geweld niet in onze 
samenleving ontstaat, maar een importproduct is uit een andere, ons 
 wezensvreemde cultuur of religie waarvan we de kiemen zo vroeg mogelijk 
moeten proberen op te sporen. De vrede is van ‘ons’, het geweld is van ‘hen’ 
en daarom moet je met ‘hen’ altijd uitkijken. Ook al – de voortdurende 
gotspe van de vluchtelingenpolitiek – vluchten zij voor het geweld dat ons 
zo angstig maakt, zij representeren voor ons datzelfde geweld.3

Deze manier van kijken is onlosmakelijk verbonden geraakt met onze 
manier van leven, waarvan wij ons – aldus het bekende mantra – ‘niet moe-
ten laten afbrengen’ door de terroristen die haar aanvallen. Natuurlijk 
moeten we niet zwichten voor het terrorisme, maar misschien is er toch 
een bekering nodig. Deze gedachte is op het moment echter niet erg popu-
lair, ook niet onder christenen, die toch geacht worden zich te laten aan-
spreken door Jezus, die de nabijheid van het rijk van God verkondigde en 
in het licht hiervan tot bekering opriep (vgl. Marcus 1, 15). Hedendaagse 
mensen willen vooral dat hun goede wil wordt gezien. Wij wensen niet te 
veel aangesproken te worden op ons doen en laten, en op de effecten ervan. 
Toch bezigen wij bij het nadenken over de toekomst van onze samenleving 
wel tamelijk frequent het woord ‘transitie’. Wat wij nodig hebben, is mijn 
stelling, is een ‘transitie’ in onze vanzelfsprekende manier van kijken. 
Deze transitie impliceert uiteindelijk een bekering in de religieuze zin, 
want het gaat erom dat wij mede de ruimte scheppen waarin mensen aan 
het licht kunnen komen als beeld van God en verblijfplaats van de heilige 
Geest.

Een hierop gebaseerde visie op het menselijk bestaan maakt het moge-
lijk dat we elkaar en onszelf niet opsluiten in een statische representatie 
van wat wij denken te zijn of wat we denken dat de ander is, of van wat we 
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geloven te moeten zijn. In plaats daarvan kunnen we elkaar en onszelf, en 
zo de samenleving als geheel, zien als ruimten waar het goede en het ware, 
die zich uiteindelijk niet werkelijk laten representeren, bezig zijn aan het 
licht te komen. Wij breken met de gewoonte om onszelf en elkaar in het 
licht te plaatsen van een constellatie bij het behoud waarvan sommigen 
belang hebben, maar die anderen uitsluit. Of anders gezegd, in de 
schaamte loos religieuze taal die ik in dit verband steeds meer prefereer: 
wij plaatsen onszelf in het licht van Gods toekomst die bezig is aan te bre-
ken en die alle grenzen die wij stellen doorbreekt. Ik noem, in het spoor 
van paus Franciscus, het handelen met het oog op de gemeenschap dat op 
deze manier van kijken is gebaseerd, een contemplatieve politiek, ten gun-
ste van een contemplatieve samenleving.

Contemplatie

Volgens paus Franciscus is het noodzakelijk dat christenen weer een con-
templatieve geest krijgen. Een contemplatieve geest, dat is in zijn ogen een 
geest ‘die het ons mogelijk maakt iedere dag opnieuw te ontdekken dat ons 
een goed in bewaring is gegeven dat menselijker maakt, dat helpt een 
nieuw leven te leiden. Er is niets beters om door te geven aan de anderen.’4 
Dit goed, deze schat is niet zonder meer ‘het evangelie’ of ‘het christelijk 
geloof ’. Geloof en evangelische verkondiging van dit geloof leren ons met 
liefde de wereld zien waar wij deel van zijn. ‘Ware liefde’, schrijft paus 
Franciscus, ‘is altijd contemplatief en ziet de schoonheid die voorbij alle 
verschijningen ligt.’5 Hierbij herinnert de paus aan de stelling van Thomas 
van Aquino dat iemand liefhebben betekent: hem of haar van grote waarde 
achten en beschouwen als ‘een schat’.6 Het gaat er met andere woorden om 
de oneindige waarde van de andere schepselen te zien bij het overwegen 
van wat er aan de orde is en van wat er gedaan moet worden, en bij het doen 
zelf. Of nog anders gezegd: het goed dat ons in bewaring is gegeven, is de 
grootsheid van iedereen en alles die in het licht van het geloof zichtbaar 
wordt en die een nieuwe toekomst aankondigt.

Door deze schat centraal te stellen, kan ons samenleven in de visie van 
paus Franciscus uitlopen op een contemplatieve gemeenschap waar de 
waarde van alle schepselen wordt gezien en de erkenning van hun groots-
heid de basis is van relaties die genezen in plaats van ziek maken, zoals nu 
zo vaak het geval is.7 In deze gemeenschap, zegt paus Franciscus, ‘delen 
wij het leven met allen, luisteren wij naar hun zorgen, werken wij materieel 
en spiritueel met hen samen in hun noden, verheugen wij ons met hen die 
vreugde hebben, huilen wij met hen die huilen, en zetten wij ons, schouder 
aan schouder met de anderen, in voor de opbouw van een nieuwe wereld. 
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Maar niet als een verplichting, niet als een last die ons uitput, maar als 
een persoonlijke keuze die ons vervult van vreugde en ons identiteit ver-
schaft.’8 Een christelijke identiteit is in deze visie geen geïsoleerde eigen-
heid. Christelijke identiteit drukt zich uit in cultivering van een verbon-
denheid met iedereen en alles in liefde, en in overgave aan de draagkracht 
van deze liefde.

De contemplatieve visie op de werkelijkheid zoals paus Franciscus die 
bepleit, hangt direct samen met de ecologische bekering die in zijn ogen 
noodzakelijk is. De paus spreekt van een dergelijke bekering in zijn ency-
cliek Laudato Si’, die in 2015 aan de vooravond van de klimaattop in Parijs 
verscheen en als ondertitel heeft Over de zorg voor het gemeenschappelijke 
huis. De betekenis van het document gaat echter aanzienlijk verder dan de 
ecologie in de smalle zin van het woord. Wat in de encycliek ‘integrale eco-
logie’ wordt genoemd, is in feite een visie op het geheel van de werkelijk-
heid en haar samenhang in termen van onderlinge verbondenheid en af-
hankelijkheid, van een uitwisseling aan gaven, en van een bestaan dat 
vorm krijgt in de uiteenlopende en unieke bijdragen van alles aan het ge-
heel.9 Deze ecologische samenhang van alles met alles vraagt om een con-
templatieve aandacht voor de dingen en hun betekenis, teneinde deze 
waar te nemen, zich erbij te kunnen aansluiten en zich ervan in dienst te 
stellen, en aldus zelf van betekenis te kunnen zijn.

Gevoed	door	hoop

Nadrukkelijk spreekt de paus tegen dat contemplatie in deze zin het tegen-
overgestelde zou zijn van actie, en dat beide afwisselend centraal zouden 
moeten staan. Wanneer de contemplatie verwaarloosd wordt, dreigt vol-
gens hem aan het werk dat men verricht, aan de activiteiten die men be-
drijft, het belangrijkste te worden ontnomen: de betekenis ervan. Paus 
Franciscus schrijft: ‘Wij zijn geroepen in ons handelen een dimensie van 
ontvankelijkheid en belangeloosheid in te sluiten, die iets anders is dan 
eenvoudig niets doen. Het betreft een andere wijze van handelen, die deel 
uitmaakt van ons wezen. Op deze wijze wordt het menselijk handelen niet 
alleen gevrijwaard van leeg activisme, maar ook van ongebreidelde gulzig-
heid en isolement van het bewustzijn, dat ertoe leidt het exclusieve per-
soonlijke gewin na te jagen.’10

Contemplatie leert ons zien wat het betekent deel te zijn van het geheel 
waar we altijd al deel van uitmaken, en maakt zichtbaar wat het betekent 
om binnen dat geheel en ten dienste ervan te handelen. Zo ontvangen ons 
handelen en ons leven, en zo ontvangen wij betekenis. Dit betekent een 
radicaal afscheid van het geloof in maakbaarheid. Tegen alle hedendaagse 
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clichés in hoeven we ons leven dus 
geen betekenis en de werkelijkheid 
geen zin te geven. Het gaat om het 
vermogen betekenis waar te nemen 
en zin te ontvangen. Precies dit 
vermogen vraagt om een bekering.

Om tot deze bekering te komen 
zouden politici en bestuurders zich kunnen laten inspireren door werk-
soorten waar de zogenoemde exposurebenadering deel uitmaakt van de 
voorbereiding en de permanente scholing. De exposure heeft tot doel te 
leren zien wat de eigen visie, de denkwijze, de eigen handelingslogica en 
de eigen levensvormen zijn van mensen die doorgaans in onze samen-
leving worden beschouwd als niet-geïntegreerd, onaangepast of asociaal. 
Een exposuretraining is erop gericht een manier van kijken naar en een 
manier van omgaan met wat gegeven wordt aan te leren, die tot doel heb-
ben de intrinsieke waarde op het spoor te komen van juist datgene wat 
doorgaans als waardeloos verschijnt. Wat behandeld wordt als probleem, 
komt aldus in zicht als poging om op een eigen manier bij te dragen aan 
het ultieme perspectief: het goede leven dat de gemeenschap van alles met 
alles omvat.11 Dit verbindt de hoop waarvan wij leven met de situatie waar-
in wij leven, en dit betekent een essentiële revolutie in vergelijking met wat 
gebruikelijk is.

Volgens de gebruikelijke visie is de toekomst dat wat in het licht van het 
heden mogelijk is. Teneinde ons te motiveren om ons voor deze toekomst 
in te zetten en de potentie van het heden zo veel mogelijk te benutten, 
 hebben we hoop nodig, is de algemene veronderstelling. Niet dat wat wij 
hopen ooit gerealiseerd zal worden, maar de hoop dient om ons in bewe-
ging te krijgen. We moeten hopen op datgene waarvan we tegelijkertijd 
weten dat het niet kan gebeuren, omdat anders ook het mogelijke niet 
wordt gerealiseerd. De realiteit verschijnt hierdoor voortdurend als een 
bron van teleurstelling, een blokkade bij het realiseren van ons collectieve 
en ons individuele geluk. Het is van hieruit logisch te proberen haar zo veel 
mogelijk te temmen en zo veel mogelijk in dienst te nemen van onze plan-
nen. Als wij echter de hoop vooral lokaliseren niet in wat nu als mogelijk 
verschijnt, noch in ons verlangen naar verandering, maar in wat zich als 
onverwachte, vaak ook nog onbestemde toekomst aankondigt en in het 
vermogen ons hierbij aan te sluiten, kunnen wij ons uitgenodigd weten 
tot een leven waar we ons geen voorstelling van kunnen maken en dat ook 
niet zomaar in het verlengde ligt van wat we al aan samenleving hebben 
gerealiseerd. Dit doorbreekt het mogelijke en is in deze zin de aankondi-
ging van het ‘koninkrijk van het onmogelijke’, zoals de Tsjechische priester 

We moeten radicaal afscheid 
nemen van het geloof in 
maakbaarheid
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en theoloog Tomáš Halík het door Jezus verkondigde koninkrijk van God 
noemt.12

Als onmogelijk en onrepresenteerbaar is het echter niet een geprojec-
teerd, maar uiteindelijk onbereikbaar ideaal. Het is volop bezig zich te 
realiseren in wat in ons leven de gebruikelijke categorieën en representa-
ties doorbreekt. Hierdoor zien wij de toekomst niet meer als dat wat in het 
heden als mogelijk verschijnt, maar als dat wat vanuit een ongedacht en 
nog ongerealiseerd perspectief ons heden betekenis geeft als bijdrage aan 
dit perspectief. Een betekenis die wij nog niet kennen, maar waar wij deel 
van zijn door er ons in te voegen en door er op onze eigen manier aan bij te 
dragen. Onze angst voor het onbekende wordt zo omgevormd tot hoop op 
het onbekende. En zoals paus Franciscus aan de vooravond van Pinksteren 
zei: de hoop is als het zeil dat de wind van de heilige Geest opvangt en tot 
drijfkracht maakt die ons voortstuwt.13
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‘In de aanloop naar de verkiezingen kwamen 

duizend cda-leden op één zaterdag bij el-

kaar om in kleine groepen voorstellen te 

doen voor het verkiezingsprogramma. Dit 

initiatief is bekend geworden onder de noe-

mer “cda 1000”. Kamerleden waren die dag 

welkom, maar alleen als toehoorder. Dat was 

misschien even slikken voor ze. Zij zijn niet 

echt gewend om een stap terug te doen, maar 

ook zij raakten enthousiast. Voor een be-

stuurskundige was deze interne beweging 

een feestje om mee te maken. De partij heeft 

het initiatief genomen om de leden échte in-

spraak te geven.’

* * *
‘Vooraf was toegezegd dat de vijftien belang-

rijkste uitkomsten direct in het verkiezings-

programma zouden komen: zonder aanpas-

singen of compromissen. Dat is wel even wat 

anders dan het vrijblijvende “we zijn zeer 

geïnteresseerd in uw mening en we nemen 

het mee in onze afwegingen”. Nu geef je de 

teugels echt uit handen. Je weet van tevoren 

nooit waar je uitkomt. In expertisegroepen 

rondom de programmamaker zijn deskun-

digen in samenspraak met de politici en be-

leidsmakers in een proces van maanden aan 

de slag geweest om beleid uit te zetten op de 

verschillende deelgebieden. Zij hebben de 

politieke verhoudingen in de Haagse werke-

lijkheid in hun achterhoofd wanneer ze voor-

stellen formuleren. Het was denkbaar dat 

daar op deze dag vanuit de ervaringen van 

“gewone mensen” een streep doorheen ge-

zet zou worden.’

‘Politici zijn er om de burger te vertegen-

woordigen. In de complexe hectische werke-

lijkheid van het Haagse krachtenspel lopen 

ze het risico om los te raken van die burger. 

Er sluipt iets gulzigs in. Echte participatie 

wordt dan iets waarvan we beweren dat we 

INTERMEZZO
Teuni Scholthof

‘Heel serieus een stem geven aan de 
burger, ook al is het eng’

Teuni	Scholthof	(1986)

Werkzaam bij de afdeling Politiek en bestuur 
van het cda Partijbureau en projectmanager 
van de cda 1000.

CDV_17_02_binnenwerk.indb   156 29-06-17   14:39



Christen Democratische Verkenningen | Zomer 2017

 

INTERMEZZO
ernaar verlangen, maar wat we heimelijk ook 

vrezen.’

* * *
‘cda 1000-deelnemers zijn geselecteerd op 

twee manieren. Aan alle voorzitters van de 

afdelingen is gevraagd om twee leden voor te 

dragen die vanuit hun levens- of werkerva-

ring een bijdrage zouden kunnen leveren. 

Deze mensen zijn persoonlijk uitgenodigd. 

Ook was er een open inschrijving. Via de mail 

zijn de leden opgeroepen om zich aan te mel-

den voor deze dag. Het partijbestuur wilde 

graag weten of het voorbereide werk voor het 

verkiezingsprogramma werkelijk door de le-

den werd gedragen. Het was een toets moment 

vanuit de partij waarin de burgers direct in-

vloed konden uitoefenen. En dat is ook ge-

beurd. De wens dat basisbeurs zou terugko-

men, is een in het oog lopend concreet punt 

dat vanuit de leden werd aangedragen. Van-

uit de idealen van de christendemocratie is 

dat helemaal niet zo verrassend. Echter, om-

dat het kabinet de basisbeurs had afgeschaft, 

zou het opnieuw invoeren ervan een fikse in-

vestering vergen. Maar belofte maakt schuld: 

vanuit de leden was dit de wens, en die is dus 

overgenomen in het verkiezingsprogramma.’

‘Daarnaast zagen we dat in het oog lopen-

de cda-thema’s als een flexibel verlof voor 

gezinnen en de maatschappelijke dienst-

plicht door de leden werden gedragen. Dat 

geeft de politici extra rugdekking vanuit de 

partij. Ze weten dat de standpunten die zij 

verdedigen gedragen worden door de stro-

ming die zij representeren.’

‘Uiteindelijk heeft de partijtop opgelucht 

ademgehaald. Er zijn geen gekke dingen ge-

beurd. Vanuit de ervaringen uit het leven van 

alledag van duizend cda-leden is het verkie-

zingsprogramma verrijkt en verdiept. Er is 

constructief met elkaar gesproken.’

* * *
‘Abraham Kuyper zei ooit al dat het onze taak 

is om mensen om te vormen tot burgers. Dat 

doe je niet door een zelfgenoegzame hou-

ding die uitstraalt dat je het als door de wol 

geverfde politicus eigenlijk veel beter weet 

dan al die mensen namens wie jij er staat. 

Dat doe je door een appel op de burger te 

doen: “Vertel mij hoe Nederland er idealiter 

uit zou kunnen zien.” Die vraag brengt be-

wustwording op gang en zet mensen in be-

weging. Heel serieus een stem geven aan de 

burger, ook al is het eng – dáár ligt de op-

dracht voor de christendemocratie in de toe-

komst.’

‘De cda 1000-bijeenkomst gaf energie. De 

deelnemers hadden het gevoel dat ze hun dag 

zinvol hadden besteed. De smeulende kool-

tjes van de bevlogenheid laaiden weer op tot 

een brandend vuur. Dat raakte ons in ons cda-

hart. Opeens werd weer voelbaar dat we niet 

allemaal individueel ons best doen, maar dat 

we met recht een gemeenschap vormen waar-

in we betrokken zijn op elkaar, op ons land en 

op de wereld veraf en dichtbij. We komen in 

de ruimte die het individuele overstijgt, en 

uiteindelijk ligt daar bij ieder van ons de die-

pere drijfveer waarom we ons verbonden we-

ten met die beweging die – en dat werd zeker 

op de cda 1000-ontmoeting voelbaar – met 

recht de naam “christen democratie” draagt.’

door Petra van der Burg
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In de veertig jaar waarin Alexander Frederik 

de Savornin Lohman actief deelnam aan het 

politieke leven, veranderden de algemeen 

heersende denkbeelden over representatie 

en politieke partijen aanzienlijk. Bij zijn 

intrede in de Tweede Kamer in 1879 was er 

nog sprake van beperkt kiesrecht; bij zijn 

vertrek in 1921 was inmiddels algemeen 

mannen- én vrouwenkiesrecht ingevoerd. 

En weliswaar was in april 1879 de eerste ge-

organiseerde politieke partij opgericht, de 

Antirevolutionaire Partij (arp), waar Lohman 

nota bene ‘lid’ van was – een vreemde eend 

in de politieke bijt was deze vooralsnog wel.1 

In 1918 daarentegen deden 31 partijen (en 

groepen) mee aan de Tweede Kamerverkie-

zingen. Lohman was inmiddels de politiek 

leider van de Christelijk-Historische Unie 

(chu), de partij waarvan hij in 1908 een van 

de oprichters was geweest. Na zijn per-

soonlijke en politieke breuk met Abraham 

Kuyper (1837-1920) had hij vanaf 1897 lei-

dinggegeven aan de ‘vrij-antirevolutionai-

ren’, een groep die uiteindelijk in de chu 

terechtkwam. In 1921 was het verschijnsel 

‘politieke partij’ niet alleen in grote mate 

geaccepteerd, maar was dat door de grotere 

omvang van het kiezerscorps en de in 1918 

ingevoerde evenredige vertegenwoordi-

ging bovendien een organisatorische en 

electorale noodzaak – iets wat Lohman, die 

verder weinig ophad met een strak georga-

De actualiteit van 
Alexander Frederik 
de Savornin Lohman
(Groningen 1837-Den Haag 1924)

door Erie Tanja

De auteur is historica en postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit Utrecht. Zij promoveerde in 
2011 op een onderzoek naar de parlementaire cultuur van de Tweede Kamer in de periode 1866-1940.

Een zedelijke band tussen 
volksvertegenwoordigers en kiezers
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niseerde partij, zich terdege realiseerde.2

In de kern veranderden Lohmans opvat-

tingen over representatie, die een sterk 

staatsrechtelijke inslag hadden, gedurende 

deze decennia niet. In lijn met een strikte 

interpretatie van de grondwet benadrukte 

Lohman steeds de onafhankelijkheid van 

Kamerleden tegenover de kiezers (en tegen-

over politieke partijen) en de vertrouwens-

band die tussen volksvertegenwoordigers en 

hun kiezers bestond. Deze visie op represen-

tatie was tot het laatste kwart van de negen-

tiende eeuw gemeengoed, mede ingegeven 

door sociale verhoudingen in combinatie 

met een beperkt kiesrecht. Door het vast-

houden aan deze opvattingen kwam Loh-

man steeds meer in de conservatieve hoek 

van het politieke spectrum te staan. De chu, 

de partij waarvan de staatsrechtelijke denk-

beelden de duidelijke signatuur van Lohman 

droegen, is mede daardoor wel getypeerd als 

de erfgenaam van de conservatieven en de 

behoudende liberalen uit de negentiende 

eeuw.

Bij het beschrijven van het politieke ge-

dachtegoed van Lohman over representatie 

zijn drie dingen van belang. Lohmans opvat-

tingen stemden allereerst niet volledig over-

een met die van de chu of, beter gezegd, de 

chu was in de beginjaren méér dan alleen de 

visie van Lohman. In de tweede plaats zijn 

Lohmans latere opvattingen over de partij 

sterk gekleurd door de conflicten met Kuyper. 

Ten slotte is er een verschil tussen de jurist 

en de politicus Lohman.

* * *
Hoezeer ook de chu in de eerste jaren van 

haar politieke bestaan vrijwel onlosmakelijk 

verbonden is met de persoon van De Savor-

nin Lohman, moet er voor de christelijk-

historische beginselpolitiek een voorbehoud 

gemaakt worden. Deze inbreng kwam voor-

al, maar zeker niet uitsluitend, van de Friese 

Christelijk-Historischen (en van ds. Ph.J. 

Hoedemaker (1839-1910) in het bijzonder).3 

‘Onmiddellijk uit de Schrift staatkundige 

beginselen af te leiden, is mij nooit mogen 

gelukken, en ik betwijfel of de Schrift ons 

daarvoor gegeven is; maar zijn de uitkom-

sten mijner overdenkingen in overeenstem-

ming met de diepe in de Schrift verscholen 

wijsheid, dan ben ik verzekerd op den goe-

den weg te zijn’, aldus Lohman.4 Dit stand-

punt deelden de drie fusiepartijen die in 

1908 samen de chu vormden.5 Het Evangelie 

was leidend, maar schreef geen bepaalde 

weg voor. Het feit dat de Bijbel geen vast-

omlijnde visie bood, was mede het kader 

voor de afwezigheid van partij- en fractie-

dwang binnen de chu. Het moge duidelijk 

zijn dat dit allerminst een gebrek aan begin-

selen betekende. Voor Lohman was het be-

langrijkste politieke thema de regeling van 

‘de schoolkwestie’, te weten de overheids-

subsidiëring van het bijzonder onderwijs.

* * *
Lohman kwam gedurende zijn politieke 

carrière kritischer tegenover het verschijn-

sel ‘politieke partij’ te staan. In zijn eerste 

periode als Tweede Kamerlid (1879-1890) 

deed Lohman verwoede pogingen om meer 

eenheid in de nieuw opgerichte antirevolu-

tionaire Kamerclub (voorloper van de frac-

tie) te krijgen, zo schrijft zijn biograaf L.C. 

Suttorp. Dit natuurlijk wel binnen de gren-

zen van de grondwettelijk voorgeschreven 

zelfstandigheid van Kamerleden.6 Lohmans 

latere opvattingen zijn in grote mate be-

paald door de conflicten met Kuyper tijdens 

het confessionele kabinet-Mackay (1888-

1891) en de discussies over het kiesrecht en 

de scheuring in de arp die daarop volgde 
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(1892-1894/1895). Het was Groen van Prinste-

rer (1801-1876) die Lohman overtuigde poli-

tiek actief te worden en die hem in 1875 in 

contact bracht met Kuyper. Aanvankelijk 

samen optrekkend voor de antirevolutio-

naire zaak, leidden inhoudelijk en strate-

gisch verschil van inzicht en sterk botsende 

karakters in 1895 tot een blijvende politieke 

breuk tussen beide heren.

Lohman nam Kuyper diens kritiek op het 

eerste confessionele kabinet kwalijk. Hij 

uitte zijn ongenoegen daarover in een bro-

chure met de treffende titel Partij of begin-

sel?. De belangrijkste prestatie van het 

 kabinet-Mackay was, aldus Lohman in de 

brochure, dat het erin geslaagd was een 

schoolwet tot stand te brengen die ook voor 

tegenstanders van overheidssubsidie voor 

bijzondere scholen – lees: de liberalen – 

 acceptabel was. De schoolkwestie was voor 

Lohman reden geweest om politiek actief te 

worden. Het was bovendien de politieke 

kwestie die (mede) ten grondslag lag aan de 

oprichting van de arp, die een belangrijke 

organisatorische basis had in het zogeheten 

Anti-Schoolwetverbond. Met een school-

wet als belangrijkste wapenfeit van het kabi-

net accepteerde Lohman dat deze samen-

werking van antirevolutionairen en 

katholieken tot verlies voor de arp bij de 

verkiezingen van 1891 leidde en dus de partij 

uiteindelijk verzwakte. Hoewel partijorgani-

satie en numerieke kracht er zeker toe de-

den, ging de belijdenis van het beginsel voor: 

‘Doch thans komt het minder op het aantal 

stemmen dan op krachtige belijdenis van 

beginsel aan, en daarmee zal bij de keuze der 

candidaten wellicht meer nog dan tot dusver 

rekening kunnen worden gehouden.’7

Een belangrijk verschil van mening tus-

sen Kuyper en Lohman – maar lang niet het 

enige – ging over representatie, en meer in 

het bijzonder de betekenis en positie van de 

politieke partij. Voor Kuyper was de partij 

een essentieel onderdeel voor de (politieke) 

emancipatie van de ‘kleine luyden’. Lohman 

zag het belang in van de vertegenwoordi-

ging van het antirevolutionaire beginsel, 

maar zag de partij in toenemende mate als 

een politiek instrument dat verdeelde in 

plaats van samenbracht. In partijvergade-

ringen, aldus Lohman, was ‘uitsluiting van 

allen die een ander beginsel of een ander 

belang voorstaan het kenmerk’. Partijen 

strookten niet met de ‘organisch gevormde 

maatschappij’.8 ‘Maar wij leven nu eenmaal 

in een tijd, waarin weinigen dat inzien, en 

bijna iedereen de partijenvertegenwoordi-

ging voor volks- of landsvertegenwoordi-

ging aanziet’, schreef hij al in oktober 1895.9 

De ook al in die jaren bediscussieerde even-

redige vertegenwoordiging zou dit alleen 

maar versterken. ‘Het evenredigheidsstelsel 

gaat meer nog dan het tegenwoordige uit 

van de veronderstelling, dat de natie niets is 

dan een hoop individuen, als zandkorrels 

naast elkaar geplaatst. Alle denkbeeld van 

maatschappelijk organisme geraakt op den 

achtergrond, en het maatschappelijk ver-

band maakt plaats voor partijverband, voor 

organisatie of kunstmatige groepeering 

naar denkbeelden.’10

* * *
Lohmans politieke denken was eerst en 

Lohman zag de partij in 
toenemende mate als een 
instrument dat verdeelde in 
plaats van samenbracht 
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‘doelmatigheid’. Kiesrecht was de methode 

om inzicht te krijgen in de belangen van het 

volk. ‘Niet de individuen [individuele kie-

zers] geven een opdracht, en doen zich ver-

tegenwoordigen, maar de kiezers zijn 

slechts het middel om te komen tot eene 

repraesentatie des lands. Daartoe moet niet 

in de eerste plaats op het aantal kiezers, 

maar op de deelen, waaruit de maatschap-

pij is saam gesteld, worden gelet.’11

Lohman achtte voor de betrokkenheid 

van burgers deelname aan het publieke le-

ven belangrijker: ‘Slechts langs dien weg 

maakt een volk zich het kiesrecht waardig.’12 

Lohman liet zijn bezwaren tegen het al-

gemeen kiesrecht uiteindelijk varen, maar 

enkel ‘omdat ik geen kans zie goede schei-

dingsmuren op te richten tusschen kiezers 

en niet-kiezers’.13 Dat gold nadrukkelijk niet 

voor de nauwere band tussen kiezer en ge-

kozene die voor velen het gevolg was van het 

algemeen kiesrecht.

* * *
Lohmans visie op representatie en het par-

lementaire stelsel is terug te vinden in reek-

sen van artikelen, maar vooral in Onze consti-

tutie. De regering was het beginpunt van 

Lohmans redenering; daar berustte de over-

heidsmacht. De volksvertegenwoordiging 

diende vervolgens om uiting te geven aan de 

‘steeds wisselende belangen der maatschap-

pij’.14 Uit deze verhouding en uit de grond-

wet was de positie van de volksvertegen-

woordiger af te leiden. De roeping van de 

volksvertegenwoordiger nu is ‘niet de par-

tijen of de kiezers te vertegenwoordigen, 

maar het geheele Nederlandsche Volk, man-

nen en vrouwen, ouden en jongen, Neder-

landers en vreemdelingen; personen alzoo, 

waarvan velen niet tot eene partij behooren 

en zelfs niet behooren kunnen. De vertegen-

 vooral gebaseerd op juridische inzichten. 

Lohman begon zijn maatschappelijke car-

rière als rechter. Hoewel geschoold in het 

privaatrecht, maakte hij naam als staats-

rechtsgeleerde, onder meer in een grond-

wetsstudie getiteld Onze constitutie (1901). 

Behalve Kamerlid was hij tussen 1883-1896 

hoogleraar staatsrecht aan de Vrije Universi-

teit (vu), met een korte onderbreking voor 

een ministerschap in de jaren 1890-1891. 

Lohman was echter iemand die een juridi-

sche visie combineerde met een neus voor de 

politieke praktijk en enige mate van politiek 

pragmatisme. Hij realiseerde zich dat wat 

staatsrechtelijk wellicht het zuiverst was, 

politiek gezien niet altijd het meest oppor-

tuun was. Lohman zag als parlementair lei-

der van de antirevolutionairen in de Tweede 

Kamer en als minister van Binnenlandse 

Zaken bij herhaling dat de zaken in de poli-

tiek nu eenmaal niet altijd zo eenvoudig 

lagen en dat er compromissen nodig waren. 

Ook hierin botste hij in de jaren 1880 en 1890 

met Kuyper, die van buiten de Kamer een 

meer rechtlijnige positie kon innemen. 

 Lohmans politieke pragmatisme bleek 

uit zijn genoemde houding tegenover 

 partijen en partijorganisatie als leider van 

de chu. Wat hem betreft waren er geen par-

tijen, maar nu dit toch zo was, moest ook 

de chu ervoor zorgen kiezers aan zich te 

binden. Zonder stemmen immers geen in-

vloed.

Ten slotte stond Lohman na aanvanke-

lijke weerstand pragmatisch tegenover de 

invoering van het algemeen, individualis-

tisch kiesrecht. Persoonlijk zag hij meer in 

het (antirevolutionaire) idee van ‘gezins-

hoofdenkiesrecht’. De regeling van het 

 kiesrecht was in de ogen van Lohman geen 

kwestie van individueel recht, maar van 
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woordiging heeft in de eerste plaats tot roe-

ping de handelingen der Regeering te con-

troleeren, en op te komen voor de belangen 

en rechten van allen, indien daarvoor niet 

behoorlijk door de Regeering wordt ge-

waakt.’15 De grondwet schreef voor dat de 

Staten-Generaal het gehele volk vertegen-

woordigen, niet enkel een deelbelang of een 

partij. ‘Bij het oordeel wat goed, wat in 

’s lands belang, wat rechtvaardig is, is de 

vraag hoe talrijk de partij is, die dat wil, 

absoluut onverschillig. Niet voor het aantal 

kiezers, maar voor een juist argument 

zwicht een goed Kamerlid.’16

De onafhankelijkheid van volksvertegen-

woordigers was essentieel. Onafhankelijk-

heid van de kiezers betekende eveneens, of 

wellicht juist vooral, onafhankelijkheid van 

partijen. Zij verdeelden immers, waar ver-

binding nodig was. Verlies van zelfstandig-

heid betekende dat volksvertegenwoordi-

gers zouden vergeten ‘dat hun roeping niet 

is den wil hunner kiezers om te zetten in 

eene stem vóór of tegen, maar te beslissen 

wat het volk, indien het zooveel mogelijk 

met aller rechtmatige belangen rekende, 

zou behooren te verlangen’.17 Onafhankelijk-

heid voor volksvertegenwoordigers bete-

kende niet dat Lohman geen relatie tussen 

kiezers en gekozenen zag. Er bestond tussen 

hen een ‘zedelijke band’. Kiezers kozen idea-

liter iemand van wie zij dachten dat deze 

hun belangen het best kon vertegenwoordi-

gen; daarvoor moesten kandidaten bij ver-

kiezingen wel degelijk inzicht geven in hun 

opvattingen.18

* * *
In dit nummer van cdv wordt representatie 

via twee lijnen beschouwd, als ‘vertegen-

woordiging van beginselen’ of als ‘letterlijke 

vertolking van de stem van het volk’. Vanuit 

het perspectief van Lohman gaat het, gelet 

op het voorgaande, onmiskenbaar om het 

eerste. Vanuit staatsrechtelijk perspectief 

blijft zijn visie na honderd jaar overeind: 

enkel het grondwettelijke verbod op rugge-

spraak is in 1983 vervallen.

Het is logischerwijs lastig in te schatten 

hoe (de politicus) Lohman honderd jaar later 

gereageerd zou hebben op veranderingen in 

de politieke praktijk en de representatieve 

democratie als gevolg van sociale en poli-

tieke ontwikkelingen. Hij benadrukte in 

ieder geval bij herhaling dat het bij repre-

sentatie níét gaat om de macht van het getal 

– wat de consequentie is van het volgen van 

een letterlijke vertolking – maar om ver-

tegenwoordiging van de belangen die in de 

maatschappij leven (‘organische’ vertegen-

woordiging). Partijen waren nadrukkelijk 

een middel, geen doel. Tegelijkertijd zal 

Lohman wellicht de functie die partijen 

heden ten dage vervullen, namelijk die van 

kartelpartijen of moderne kaderpartijen, als 

onvoldoende hebben beschouwd. Inzicht in 

de belangen van burgers was immers nood-

zaak om hen goed te kunnen vertegenwoor-

digen. De uitdaging voor politieke partijen 

ligt, overigens net zo goed als aan het begin 

van de twintigste eeuw, in het vinden van 

een passende manier om burgers te ver-

tegenwoordigen en hun belangen met el-

kaar te verbinden.

Bij representatie gaat het niet 
om de macht van het getal, 
maar om ver tegenwoordiging 
van de belangen die in de 
maatschappij leven
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Kloek pamflet vóór de rechtsstaat,  
maar vooral tégen Wilders

door Rob van de Beeten

De auteur is advocaat en oud-lid van de Eerste 
Kamer voor het cda.

Het klinkt misschien oneerbiedig om een 

kloek boek van bijna vierhonderd pagina’s 

een pamflet te noemen. Toch is dat een 

kwali ficatie die past bij Rechtsstaat in verval. 

Over de lange mars door de instituties van 

vvd-senator Sybe Schaap. De auteur heeft 

zich al eerder gemanifesteerd als een uit-

gesproken criticus van de heer Wilders, en 

in dit boek neemt hij een lange aanloop naar 

een analyse van gedachtegoed, methode en 

politieke doelen die er niet om liegt. Alhoe-

wel Schaap benadrukt Wilders geen Hitler te 

willen noemen en diens beweging ook niet 

gelijk te stellen met de nsdap, is dat toch wat 

beklijft na lezing van het laatste hoofdstuk. 

Dat heeft iets onbevredigends; ik kom daar 

aan het slot op terug.

* * *

Als gezegd: een pamflet. Dat blijkt ook uit de 

titel, die overkomt als een klaroenstoot, 

maar uiteindelijk niet de lading dekt. 

Schaap ziet veel ontwikkelingen die – om 

enkele geliefde woorden van hem te gebrui-

ken – het bederf van de zedelijke grondslag 

van de rechtsstaat in zich dragen, die met 

name haar politieke instituties van binnen-

uit bedreigen. Ik spreek van politieke insti-

tuties, omdat Schaap – voor christendemo-

craten zeer herkenbaar – vele instituties in 

de samenleving ontwaart die tezamen ook 

de rechtsstaat en daarmee de vrijheid van 

burgers schragen. Het gaat hem echter om 

die politieke instituties.

De ondertitel is ontleend aan de marxis-

tisch geïnspireerde Duitse studentenleider 

Rudi Dutschke, die in de roerige jaren zestig 

de buitenparlementaire oppositie opriep om 

haar idealen te verwezenlijken niet door 

revolutie op straat, maar door de lange mars 

door de instituties te beginnen. Schaap 

roept daarbij het beeld op van een vijfde 

colonne, een onopgemerkte ‘militaire’ een-

Sybe Schaap

Rechtsstaat in verval. Over de lange mars door de instituties

Damon | 2016 | 398 pp. | ¤  28,90 | isbn 9789463400060
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bezitten om schokken te absorberen, om 

extreme krachten te socialiseren en om 

gaandeweg het vertrouwen van het overgrote 

deel van de burgers te behouden. Datzelfde 

is het geval wanneer we met enige distantie 

terugkijken op het verschijnsel terrorisme 

na de Tweede Wereldoorlog. De langdurige 

en indringende dreiging die uitging van de 

raf, de Brigate Rosse en de ira heeft uitein-

delijk de fundamenten van de staatsinstel-

lingen niet aangetast. In de afgelopen decen-

nia is zo’n aantasting maar één keer 

daadwerkelijk voorgekomen, en wel in Italië. 

Daar lag in de jaren zeventig en tachtig het 

bederf in politieke en ambtelijke corruptie.

* * *
Na deze lange aanloop van mijn kant keer ik 

graag terug naar het betoog van Schaap. 

Dat begint letterlijk bij Adam en Eva, zij het 

dat Schaap – gepromoveerd op de filosoof 

Nietzsche – een citaat uit Aldus sprak Zarat-

hoestra tot uitgangspunt neemt voor zijn 

visie op de mens, namelijk de stelling: ‘Het 

Jij is ouder dan het Ik; het Jij is heilig ver-

klaard, het Ik nog niet; aldus drijft de mens 

zichzelf tot de naaste (…).’ Vandaar komt 

Schaap bij het Griekse denken dat de mens 

ziet als zoön politikon, een wezen dat deel-

heeft aan de samenleving van mensen. In die 

beschouwing al haalt Schaap het onder-

scheid tussen macht en gezag aan. Wanneer 

het Jij wordt beleefd als macht, ontstaat res-

sentiment. Dat blijft achterwege wanneer 

sprake is van gezag dat wortelt in de zede-

lijke verhouding tussen het Ik en het Jij. Via 

sterk filosofische beschouwingen over ‘her-

komst en toekomst’ en ‘het ware en het goe-

de’ – waarin de Griekse mythologie en grote 

Europese denkers als Kant, Hegel en Fichte 

passeren – komt Schaap uit bij ‘de gezichten 

van de godsdienst’. De vraag die hem bezig-

heid die van binnenuit de instituties aanvalt. 

Hij komt daar in zijn analyse steeds op 

 terug, maar dat doet wat gekunsteld aan, 

omdat – zeker na enige tijd – de opposanten 

van weleer gesocialiseerd raakten als uit-

gesproken verdedigers van de parlementaire 

democratie of, tot ergernis van vroegere 

kompanen, tot uitgesproken regenten. 

Denk aan Nieuw Links in de PvdA in de jaren 

zeventig, waaruit zulke stevige bestuurders 

als Han Lammers en André van der Louw 

voortkwamen.

Bij de titel moest ik ook direct denken aan 

het essay De totalitaire verleiding van de 

Franse politieke denker Jean-François Revel 

uit 1976. Daarin hekelt Revel intellectueel 

links om de neiging kritiekloos totalitaire 

ideologieën over te nemen, met name door 

de oren en ogen te sluiten voor de misdaden 

van communistische regimes. Revel zag 

daarin een bedreiging van de westerse parle-

mentaire democratie. Hij schreef dit essay in 

een periode waarin het zogenoemde euro-

communisme in met name Italië zich op-

maakte voor regeringsdeelname. Schaap 

refereert ook aan deze periode en noemt de 

communistische partijen marxistische be-

dreigingen die eveneens kozen voor een 

lange mars door de instituties. Dat behoeft 

wel enige nuance, omdat in Italië en bijvoor-

beeld Portugal de vroegere communistische 

partijen in de jaren tachtig en negentig op-

gingen in sociaaldemocratische partijver-

banden. De grote Italiaanse ideoloog van het 

eurocommunisme, Giorgio Napolitano, was 

van 2006 tot 2015 een alom gerespecteerd 

staatspresident.

Ik sta hierbij stil omdat deze voorbeelden 

uit onze contemporaine Europese geschie-

denis aantonen dat onze rechtsstatelijke 

instituties kennelijk een sterk vermogen 
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hij er aan het slot niet op terugkomt. Zoals 

gezegd, gaat het slothoofdstuk uitsluitend 

over de heer Wilders. Na de veelvuldige 

 kritiek op het neoliberalisme zou het voor de 

hand liggen de vraag te beantwoorden wat 

nu een grotere bedreiging voor de rechts-

staat is: dat neoliberalisme of het populisme?

Wat wel in dat slot terugkeert zijn lijnen 

die Schaap trekt wanneer hij uitgebreid de 

nefaste betekenis van marxistische of neo-

marxistische denkers de revue laat passeren: 

Marx, Adorno en Habermas. Het zijn analy-

ses die op zichzelf – evenals vorige hoofd-

stukken – getuigen van grote belezenheid 

en een zelfstandige verwerking in zijn visie 

op de rechtsstaat. Dat geldt ook voor de ana-

lyse van de ontwikkelingen in de Sovjet-Unie 

en na uiteenvallen daarvan in de Russische 

Federatie. In het Rusland van Poetin ziet 

Schaap een machtsdenken terug dat al met 

de Oktoberrevolutie van 1917 een eind maak-

te aan de zedelijke ordening in Rusland. 

Dat verbaast, omdat het tsaristische Rusland 

ook na het bijeenroepen van de Doema sinds 

1905 nog mijlenver verwijderd was van 

rechtsstatelijke instituties zoals deze zelfs in 

het keizerlijke Duitsland werden over-

genomen van de Pruisische staat. Een sterk 

punt in deze analyses is dat Schaap helder 

laat zien hoezeer het maakbaarheidsdenken 

uit de marxistische ideologie bijna onaf-

wendbaar leidt naar een staat die draait om 

machtsuitoefening, en niet om gezagsuit-

oefening. Dat verbindt de auteur met zijn 

kritiek op hoop als drijvende kracht voor 

politiek handelen, zeker wanneer dat ver-

bonden wordt met een utopie, ook als dat een 

utopie uit het verleden is. Zoals een Neder-

landse volksgemeenschap die bedreigd 

wordt door het kwaad van de islam en massa-

immigratie.

houdt is wat de betekenis is van de gods-

dienst voor de samenleving. Vanzelf-

sprekend speelt Nietzsche daarin een 

belangrijke rol en bij lezing van Schaaps 

beschouwing realiseer ik mij weer dat ik een 

katholieke christendemocraat ben. In het 

voetspoor van Griekse denkers kwalificeert 

Schaap namelijk ‘hoop’ als een negatieve, 

melancholieke aandoening: hoop impliceert 

uitzicht op het toekomstige, en dat bederft 

de verbondenheid met het heden van de 

zedelijke orde.

De auteur verbindt dit met het beeld van 

de almachtige God die sterft omdat al het 

negatieve van het aardse bestaan op diens 

conto wordt geschreven. Daar waar God niet 

langer de zedelijke orde schraagt, vreest 

Nietzsche de democratische mobilisatie van 

de mens op een verkeerde, gevaarlijke wijze. 

Hoe dan wel? Voor het antwoord op die vraag 

komt Schaap uit bij de ‘eerste verlichting’, 

die ten tijde van de Griekse oudheid leidde 

tot het inzicht dat de mens als maat diende, 

ook voor de inrichting van de staat. Beter: de 

autonome burger die moest worden verbon-

den met de zedelijke orde. Die verbinding 

kwam tot stand in het idee van de rechtsstaat 

zoals deze zich vanaf de achttiende-eeuwse 

verlichting heeft ontwikkeld en institutio-

neel heeft gerealiseerd.

Schaap besteedt vervolgens een groot 

deel van het boek aan een analyse van de 

krachten die die rechtsstaat bedreigen. 

 Opmerkelijk is zijn kritiek op het neolibera-

lisme, juist omdat dit enerzijds in zijn ob-

sessieve streven naar een kleine staat en 

anderzijds in een ontkenning van andere 

instituties dan staat en markt, evenzeer een 

bedreiging vormt van de rechtsstaat. Niet zo 

opmerkelijk wellicht voor een klassieke 

liberaal als Schaap, maar vreemd is wel dat 
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* * *
En daarmee zijn we dan aangekomen bij het 

slot. Daarin verwerkt Schaap zijn ervaring 

als senator en waterschapsbestuurder om de 

kritiek te onderbouwen op een parlemen-

taire democratie waarin activisme het wint 

van bezinning, de korte termijn van duur-

zame resultaten, medialogica van ambach-

telijke wetgeving, en de meerderheidsregel 

van brede afweging. Die kenmerken van het 

actuele politieke en parlementaire ‘bedrijf ’ 

maken in zijn visie de rechtsstaat evenzeer 

kwetsbaar voor politici die, zoals Wilders, 

beloven met een pennenstreek het volk het 

beloofde land binnen te leiden en met die 

belofte hun eigen lange mars door de insti-

tuties zijn begonnen.

Schaap besluit zijn boek met de vraag 

naar het antwoord op deze bedreigingen van 

de rechtsstaat en de vaststelling dat hij dat 

antwoord niet heeft. Wel roept hij op tot 

bezinning op onze instituties en de histori-

sche wortels ervan, om die instituties zo 

weer leven in te blazen.

Zoals gezegd: een wat onbevredigend 

slot, omdat als boodschap beklijft: Wilders 

zou weleens een Hitler kunnen worden. 

Onbevredigend, omdat de visie van Schaap 

veel bevat dat nadere discussie verdient 

– maar dat dreigt door het slothoofdstuk 

achter de populistische coulissen te verdwij-

nen. Ik noemde al de kritiek van Schaap op 

het neoliberalisme. Zijn betoog – ook contra 

Wilders en diens populisme – zou aan 

kracht hebben gewonnen wanneer hij de 

bedreiging voor de rechtsstaat van dat neoli-

beralisme naast het populisme zou hebben 

geplaatst. Een volgende invalshoek die zeker 

aandacht verdient is de vraag in hoeverre 

andere politieke partijen hun gedachtegoed 

hebben aangepast of prijsgegeven om elec-

toraal aantrekkelijk te blijven voor Wilders-

kiezers. Schaap constateert bij klassieke 

partijen ideologische leegte die hun gezag 

aantast. Ligt daar dan niet een wezenlijker 

probleem?

Voor de christendemocratie is er alle 

aanleiding om zich op die leegte te bezin-

nen. De geregeld opkomende discussie over 

de vraag of het cda conservatief is of zich zo 

zou moeten noemen, al dan niet als onder-

titel, verbergt dat – zeker na de verstatelij-

king van het middenveld vanaf de jaren 

zeventig en de vervolgens opgekomen toe-

zichtscultuur – het mankeert aan een eigen-

tijdse visie op zowel de zedelijke grondslag 

van de samenleving als op de wijze waarop 

de staat zou kunnen bijdragen aan de inrich-

ting ervan.

Op dit punt bevat Schaaps boek overigens 

enkele mij als katholiek prikkelende opvat-

tingen. Zijn interpretatie van het subsidiari-

teitsbeginsel – waarin louter door de staat 

aan samenlevingsverbanden macht wordt 

gedelegeerd – staat haaks op de katholieke 

sociale leer zoals deze te vinden is in het 

conciliedocument Mater et Magistra en ou-

dere kerkelijke bronnen. Verder spreekt 

Schaap in navolging van Nietzsche over God 

als de Almachtige die sterft omdat hem alle 

kwaad wordt aangerekend. De Catechismus 

van de Katholieke Kerk – die grondig in dis-

cussie treedt met de grote filosofen, onder 

wie Nietzsche – biedt een beeld van God en 

van het concept ‘almacht’ dat juist spreekt 

over het zedelijke gezag van Gods liefde. 

God is alom en tegelijk buiten- én binnen-

wereldlijk. En in onze wereld ontmoeten wij 

God overal, vooral in de Ander. Iedere mens 

staat in betrekking tot de God die er al was 

voordat het Ik ter wereld kwam.
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Werken vanuit de marge

door Thijs Tromp

De auteur is directeur van Reliëf, christelijke 
vereniging van zorgaanbieders.

Erik Borgman is een spraakmakend theo-

loog, van katholieken huize. Hij houdt zich 

niet primair bezig met interne kerkelijke 

aangelegenheden, hoewel kerk en liturgie 

hem lief zijn. Geregeld geeft hij zijn visie op 

politiek, klimaat, vluchtelingen, onderwijs 

en zorg. Dat is ook de taak van een theoloog, 

zo vindt hij: vanuit christelijk perspectief 

naar de wereld kijken. Niet dat je dan andere 

dingen ziet, maar je ziet de dingen wel 

 anders, is zijn stelling. Wie leert om de we-

reld anders te bekijken, stapt die wereld ook 

op een andere manier binnen. Of, nog beter 

gezegd: je leert alleen op die andere – betere 

– manier kijken, als je bereid bent die wereld 

daadwerkelijk binnen te stappen. Een we-

reld die volgens Borgman rommelig is, vol 

pijn, lijden, uitsluiting en gebrokenheid, 

maar ook een wereld waarin het diepe ver-

langen naar liefde en gemeenschap zicht-

baar en tastbaar wordt. Dat is de kernge-

dachte van Borgmans onlangs verschenen 

boek Leven van wat komt.

* * *
Borgmans typering van de wereld kan wel-

licht pessimistisch overkomen, maar dat is 

niet wat hij beoogt. Hij wil met zijn boek een 

hoopvol perspectief bieden voor onze 

samen leving. Zorgvuldig schermt hij de 

term ‘hoopvol’ af van het woord ‘optimis-

tisch’. Het optimisme is volgens hem name-

lijk de bron van tal van problemen waarvoor 

wij ons gesteld zien. Veel politieke bewegin-

gen en partijen, maar ook kerken, religieuze 

bewegingen en maatschappelijke organisa-

ties willen vanuit waarden en idealen de 

sociale problematiek te lijf gaan. Maar daar 

zit precies de wortel van de problemen: eerst 

definiëren we de crisis, waardoor we een 

deel van de wereld buiten onszelf plaatsen: 

wij moeten de armoede aanpakken, de op-

warming van de aarde, het vluchtelingen-

Erik Borgman

Leven van wat komt. Een katholiek uitzicht op de samenleving

Meinema | 2017 | 192 pp. |¤  16,99 | isbn 9789021143965
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initiatieven. Politiek met katholiek uitzicht 

is volgens Borgman dus eerst en vooral een 

kwestie van kijken: Waar dient het goede 

zich aan? Waar breekt de liefde door? Waar 

gloort de hoop? Dat is iets anders dan afstan-

delijk kijken naar wat er aan de hand is. 

Het is contemplatie, kijken met de ogen van 

het hart, met je zintuigen en vanuit het ge-

loof dat de vernieuwing van de samenleving 

allang in gang gezet is. Politiek is volgens 

Borgman een vorm van geloof in, contempla-

tie van en toewijding aan wat komt. Het hoeft 

niet van ons te komen. Het gaat om ‘creatieve 

gehoorzaamheid aan wat zich onherleidbaar 

aandient en wat niet alleen de wereld, maar 

dankzij ons engagement ermee ook onszelf 

herschept’.

Het katholieke uitzicht dat Borgman 

voorstelt vraagt dus om engagement. In 

eerste instantie lijkt het erop dat Borgman 

zich aansluit bij de bekende trits van de 

 Beweging van Barmhartigheid: zien, bewo-

gen worden, in beweging komen. Toch is dat 

niet wat Borgman bedoelt. Hij draait het 

om: alleen wie in beweging komt, wie zich 

beweegt naar de plaatsen waar de samen-

leving breekt, wie contact maakt met men-

sen die zich uitgesloten voelen, wie geniet 

van de natuur, wie de roep om hulp beant-

woordt, die loopt een gerede kans bewogen 

te worden. Die zal primair ervaren dat de 

kwetsbaarheid van de ander, of van de na-

tuur, zijn eigen kwetsbaarheid onthult. Van-

uit deze diepe verbondenheid met de andere 

kwetsbare mens, of met de kwetsbare schep-

ping, ontstaat het juiste perspectief op deze 

wereld, als een plaats waar de Geest van God 

aanwezig is en nieuwe, heilzame mogelijk-

heden schept. Hoop zet ons niet aan tot enga-

gement – het zou zomaar weer kunnen ont-

aarden in een vorm van goedkoop 

probleem, het gebrek aan maatschappelijke 

cohesie of de financiële crisis. We proberen 

die problemen op te lossen, te beheersen en 

te controleren, alsof we er niet ook zelf deel 

van uitmaken. Daardoor zien we problemen 

als bedreigingen voor ons veilige centrum 

van waaruit we opereren. Hoe meer we de 

orde vanuit dit commandocentrum probe-

ren veilig te stellen, des te krampachtiger 

moeten we haar heroveren op chaotiserende 

krachten die keer op keer te sterk blijken te 

zijn. Het daadkrachtig streven naar een goe-

de wereld resulteert in zijn tegendeel: een 

systeem van geweld, repressie en uitslui-

ting. Volgens Borgman zou er veel gewon-

nen zijn als we erkennen dat de crisis niet 

buiten onszelf ligt maar dat wij er midden in 

zitten, of dat we anders bereid zouden zijn 

om ons erin te begeven. Het zou ons boven-

dien helpen als we ruiterlijk erkennen dat 

wij mensen niet geschikt zijn om deze pro-

blemen het hoofd te bieden. We dragen wel 

een verantwoordelijkheid, maar wij zijn 

totaal ongeschikt om aan die verantwoorde-

lijkheid invulling te geven.

Deze laatste opvatting komt opmerkelijk 

dicht bij de wat sombere protestantse over-

tuiging dat ieder mens de wet van God moet 

houden, zonder dat iemand daartoe in staat 

is. Waar zit dan het hoopvolle in deze visie? 

Het hoopvolle perspectief – door Borgman 

consequent een ‘katholiek uitzicht’ ge-

noemd – is gelegen in de erkenning dat wij 

het goede leven niet maken, maar dat God 

ons altijd al vooruit is. Hij creëert uit het 

niets op ongedachte plaatsen en telkens 

opnieuw het goede: vertrouwen, liefde, ge-

rechtigheid en verbondenheid. Wie gelooft 

dat deze vernieuwing nu al en steeds weer 

aan het gebeuren is, ontdekt een ongekende 

overvloed aan bemoedigende en hoopvolle 

CDV_17_02_binnenwerk.indb   171 29-06-17   14:39



172

Christen Democratische Verkenningen | Zomer 2017

Thijs Tromp bespreekt
Leven van wat komt. Een katholiek uitzicht op de samenleving

b

o

e

k

e

n

indicaties en de bijbehorende modellen voor 

vergoeding. Deze ‘perfect’ georganiseerde 

zorg is de vijand van het goede. Te veel men-

sen in precaire posities raken in de knel 

omdat ze ‘geen mens meer hebben’ of omdat 

ze door allerlei regelgeving in een negatieve 

spiraal zijn geraakt. Borgman wijst erop dat 

zorg niet primair iets is wat we kunnen orga-

niseren en regelen. Zorg is eerst en vooral 

een relatie aangaan met de kwetsbaarste en 

de meest gemarginaliseerde mensen in de 

samenleving. We moeten erop uit: onze 

veilige professionele en administratieve 

omgeving verlaten en naar de mensen toe 

gaan die buiten de boot (dreigen te) vallen. 

Als we ons begeven in de marge, is de vraag 

niet langer wie welke zorg nodig heeft, maar 

voor welke mens van vlees en bloed wij een 

naaste kunnen zijn. Vervolgens richt Borg-

man zich op de zorgelijke manier waarop we 

in Nederland over de zorg spreken: de zorg 

zou onbetaalbaar worden. Borgman wijst 

erop dat daar de veronderstelling achter 

schuilgaat dat de behoefte aan zorg een uit-

zonderingssituatie is en dat we gezond-

heidsproblemen en beperkingen zouden 

kunnen opheffen. Dat we moeten proberen 

de burgers zo lang mogelijk gezond en zelf-

redzaam te houden, anders rijzen de kosten 

de pan uit. Niet waar, zegt Borgman, kijk 

eens goed! Onze samenleving is gemaakt 

optimisme. Hoop is de vrucht van de bewe-

ging naar de marge, die leidt tot een diep 

menselijke verbinding en de bevrijdende 

ontdekking dat het goede vanuit de toe-

komst op ons afkomt en ons met zich mee-

neemt.

* * *
Deze nog tamelijk abstracte weergave van de 

grondstructuur van het boek roept geheel 

ten onrechte het vermoeden wakker dat 

Borgman zich in zijn studeerkamer ledig 

heeft gehouden met erudiete theologische 

exercitie. Dat zeker óók, maar hij confron-

teert zich in Leven van wat komt vervolgens 

met tal van actuele maatschappelijke the-

ma’s, zoals het milieu, de zorg, het vluchte-

lingenvraagstuk, discriminatie en het on-

derwijs. In de manier waarop hij dat doet, 

blijft hij trouw aan zijn hiervoor beschreven 

uitgangspunten. Hij geeft dus geen afstan-

delijke analyse van het probleem, gevolgd 

door praktische voorstellen om deze wereld 

beter te maken. In ieder hoofdstuk zoekt hij, 

bij de hand genomen door paus Franciscus, 

Dorothy Day, Hannah Arendt, Barack Obama 

en andere contemplatieve voorgangers, naar 

de plaatsen waar onrecht, uitsluiting en 

gebrokenheid de toon aangeven. Dan volgen 

allerlei praktijkvoorbeelden van hoe engage-

ment leidt tot de ontdekking dat precies in 

de verbinding met de kwetsbaarheid en het 

verlangen van mensen de hoop kan groeien.

Ik geef een illustratie uit de sfeer van de 

zorg. Borgman constateert dat we met alle 

goede bedoelingen om de zorg perfect te 

organiseren, mensen ook naar de marge 

drijven. Dat komt doordat we denken vanuit 

het midden. Politiek, zorgverzekeraars en 

zorgverleners bepalen vanuit de beschik-

bare voorzieningen wie er voor welke zorg in 

aanmerking komt, op basis van diagnoses, 

We moeten erop uit: onze 
veilige professionele en 
administratieve omgeving 
verlaten en naar de mensen 
toe gaan die buiten de boot 
(dreigen te) vallen
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Thijs Tromp bespreekt
Leven van wat komt. Een katholiek uitzicht op de samenleving

van zorg. Het verlangen om voor elkaar van 

betekenis te zijn zit diep in ons, en op ontel-

baar veel plaatsen en momenten lukt het ons 

om dat verlangen te realiseren. Wie zorgt of 

zorg ontvangt, ervaart dat God zelf voor ons 

uitgaat en met zijn Geest van liefde ons aan 

elkaar verbindt. Wie contemplatief de we-

reld waarneemt, zal zich eerder verwonde-

ren over de uitbundige overvloed aan zorg 

dan dat hij zich verliest in een tobberig dis-

cours over betaalbaarheid. Dat Borgman 

niet naïef is, laat hij zien in zijn opvatting 

dat zorgen altijd een zootje is en niet meer 

zal worden dan lapwerk en broddelwerk. Het 

is altijd onaf, fragmentarisch en voorlopig, 

en het verstoort minstens zo veel als dat het 

oplost. Dat komt doordat de wereld gebro-

ken is en omdat mensen gebroken wezens 

zijn. De pretentie dat zorg die gebrokenheid 

gaat oplossen, helpt ons niet verder. Waar 

mensen in de gebrokenheid, in de rotzooi, in 

de pijn en in de uitzichtloosheid stappen om 

elkaar nabij te zijn, wordt het meestal niet 

minder rommelig, maar wél menselijker.

* * *
Wat kunnen we met dit katholieke uitzicht 

waartoe Borgman de lezer wil verleiden? 

Wat betekent dit voor de politiek, het 

 vreemdelingenbeleid, de zorg, het milieu, 

het onderwijs? Die vraag drong zich bij het 

lezen van dit boek meermalen aan me op. 

Al lezend betrapte ik me op de reflex dat ik 

toch zat te wachten op een heldere analyse, 

gevolgd door praktische aanbevelingen. 

Een soort stappenplan om vanuit de uit-

gangspunten van de katholiek sociale leer 

deze wereld een beetje beter te maken. 

 Kijken waar God op ons toekomt en je te 

laten meeslepen in die beweging: het staat 

haaks op de huidige beheersingsideologie 

die mij ook, meer dan me lief is, in de greep 

heeft. Het boek is in die zin een confronte-

rende onderbreking van het doelgerichte 

beleidsmatige denken. Je zou het een funda-

mentele oproep tot bekering kunnen noe-

men; een oproep om onszelf te zien als deel 

van de crisis, in plaats van als slachtoffer of 

oplosser daarvan. Het is een oproep om wat 

er gebeurt aan narigheid en onrecht niet 

alleen onder ogen te zien, maar om ons erin 

te begeven, omdat dat de enige weg is om 

elkaar in onze wederzijdse ongeschiktheid 

aan te vullen en vooruit te helpen.

Voor een politiek vanuit katholiek uit-

zicht betekent dat op zijn minst een getui-

gende opstelling: een benadering die de 

verhalen van kwetsbare mensen die zich met 

elkaar verbinden over het voetlicht brengt. 

Verhalen die gaan over geloof, vertrouwen, 

liefde en hoop. Verhalen die de focus verleg-

gen van bange burgers naar het wonder van 

de bange burger die – God weet hoe – be-

vriend is geraakt met een vluchteling of 

met iemand met een ernstige beperking. 

Verhalen waarin maatschappelijke proble-

men gepresenteerd worden in het streepje 

licht dat binnenvalt door de barsten in het 

 systeem. Verhalen die laten zien dat onze 

breekbaarheid niet per se hoeft te leiden tot 

angstige beheersing, maar de bron kan 

zijn van milde betrokkenheid. Politiek met 

 katholiek uitzicht is narratieve politiek, die 

niet begint bij analyse en oplossing, maar bij 

contemplatie en het vertellen van goede 

verhalen.
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Op zoek naar balans tussen economie 
en mensen

door Frank van den Heuvel

De auteur is bestuurslid van Socires, een denk-
tank voor maatschappelijke vraagstukken, 
en oud-lid van de redactie van Christen Demo-
cratische Verkenningen.

‘Ons onderzoek toont aan dat de kapitaal-

markt niet de aanjager van de economische 

groei is, maar juist het gevolg ervan. Er accu-

muleert vermogen bij een kleine elite en dat 

zoekt een uitweg. Dan vormt zich een markt 

waarop kapitaal verhandeld wordt. Maar de 

welvaart van de betreffende samenleving is 

dan al over haar hoogtepunt heen.’ Dit is geen 

citaat van sp-leider Emile Roemer, maar van 

professor Bas van Bavel, in een interview in 

nrc Handelsblad (29 oktober 2016). In het boek 

dat hij eerder dat jaar publiceerde, The invis-

ible hand?, beschrijft hij hoe regio’s/landen 

opkomen en krachtig worden als alles klopt: 

politieke stabiliteit, solide instituties, markt-

economie en een goede sociale infrastructuur. 

Wanneer de balans doorbroken wordt, begint 

de neergang. Hij heeft een longlist gemaakt 

van tien periodes/gebieden (van 1000 v.Chr. 

tot heden) en bespreekt vijf hiervan uitvoerig. 

Zijn terugblik op de wereldgeschiedenis 

levert een verrassend actueel boek op en een 

handleiding voor onze toekomst.

* * *
Professor Bas van Bavel, hoogleraar sociale 

en economische geschiedenis aan de Univer-

siteit Utrecht, beschrijft in een gedegen, 

doorwrocht en uitstekend gedocumenteerd 

boek hoe sterke beschavingen en samen-

levingen ontstaan. Hij neemt als basis niet 

zozeer allerlei financieel-economische para-

meters, maar zoekt andere patronen. Zijn 

conclusie is dat er in de samenleving een 

goede balans en stevigheid moet zijn tussen 

(markt)instituties, economische ontwikke-

ling en sociale infrastructuur. Met name 

deze laatste is van belang. Economische en 

maatschappelijke opgang gaat lang goed en 

kenmerkt zich door goed draaiende onder-

nemingen, maar wanneer een relatief kleine 

groep onevenredig profiteert van groei en 

welvaart, ondermijnt dit de solidariteit. Deze 

Bas van Bavel

The invisible hand? How market economies have emerged and declined 

since ad  500

Oxford University Press | 2016 | 330 pp. | ¤  42,99 | isbn 9780199608133

CDV_17_02_binnenwerk.indb   174 29-06-17   14:39



175

Christen Democratische Verkenningen | Zomer 2017

b

o

e

k

e

n

Frank van den Heuvel bespreekt
The invisible hand? How market economies have emerged and declined since ad  500

schavingen en sterke maatschappijen, maar 

ook die vormen slechts een deel van het ver-

haal: menselijk vernuft, samenwerking tus-

sen mensen, menselijke acties zijn uiteinde-

lijk bepalend, ook om de technologie goed in 

te zetten in de markten die men wil laten 

functioneren. Centraal stelt Van Bavel de 

factormarkten: hoe opereren deze in de 

samen leving? Deze markten zijn altijd meer 

dan alleen financieel-economisch gedreven.

Hoe actueel het boek is, blijkt uit de dis-

cussies die nu plaatsvinden in het Neder-

landse bedrijfsleven. Deze discussie gaat 

verder dan de vraag of men volgens het Angel-

saksische of het Rijnlandse model georgani-

seerd moet zijn. Naast de genoemde factoren 

zijn regionale ontwikkelingen relevant. En 

regio’s zijn dan gebieden die zich niks aan-

trekken van landsgrenzen of wat dan ook. 

Kwaliteit, de samenleving is maatgevend, en 

regio’s blijken fluïde. In dat kader is het inte-

ressant te zien hoe regio’s in Europa zich nu 

ontwikkelen; vaak los van de lijn van het land 

waartoe ze behoren. Catalonië, Vlaanderen 

en Beieren kennen andere ontwikkelingen 

dan hun respectievelijke moederlanden.

* * *
Na een uitvoerige inleiding komt Van Bavel 

dan tot zijn lijst van markteconomieën die hij 

uitverkiest als voldoend aan zijn criteria, dus 

waar een balans was tussen economische 

 ontwikkeling, instituties en sociale infra-

structuur. Vervolgens komt een beschaving, 

een markteconomie op volgens dezelfde 

 patronen, en gaat uiteindelijk weer neer op 

basis van vergelijkbare parameters. Ontbreekt 

het lerend vermogen? Of zijn het misschien 

juist automatismen die deze lijn bepalen?

Op de longlist van Van Bavel staan regio’s 

uit tien perioden: drie voor het begin van 

onze jaartelling en zeven daarna. Opvallend 

beweging heeft tot gevolg dat mensen die 

zich tekortgedaan voelen passief of actief in 

opstand komen en weigeren te blijven bij-

dragen aan die sterke samenleving. Dat bete-

kent niet dat er helemaal geen inkomens-

verschillen mogen zijn, maar wel dat ze niet 

te groot mogen zijn. Als een groot deel het 

gevoel heeft dat ‘zij aan de top’ enkel aan 

zichzelf denken, haken mensen af – met neer-

gang voor de hele samenleving tot gevolg.

* * *
In zijn onderzoek geeft Van Bavel aan dat de 

markteconomieën in staat zijn niet-markt-

factoren sterker te maken, en omgekeerd. 

In deze constellatie moeten ondernemingen 

en mensen kunnen vertrouwen op institu-

ties. Deze instituties zijn niet statisch; ze 

moeten meebewegen en zich ontwikkelen in 

de tijd. Persoonlijke en sociale relaties spe-

len een cruciale rol om de kwaliteit van de 

markten te garanderen en in stand te hou-

den. Het boek is dus zeker niet gericht tegen 

de markt. Wel benadrukt Van Bavel dat de 

markt alleen het niet kan. Om zijn verhaal en 

conclusies te ondersteunen grijpt Van Bavel 

terug op oeroude samenwerkingen. De oude 

gilden en andere samenwerkingsorganisa-

ties tussen ondernemers, winkels, handels-

lui waren door de hele geschiedenis heen 

functioneel. Wel geldt ook hier weer dat niet 

een klein aantal leden van die gilden oneven-

redig moest profiteren – want dan stort het 

mooie bouwwerk in. Impliciet en expliciet 

pleit Van Bavel voor creatieve oplossingen 

die passen bij tijd en maatschappij. Coöpe-

ratieve structuren, allerlei vormen van sa-

menwerking, ook tussen publiek en privaat, 

maken samenleving en markt gevarieerder 

en daarmee steviger, robuuster. Technologi-

sche ontwikkelingen spelen ook een rol in de 

opkomst, consolidatie en neergang van be-
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komst en ondergang van hypermachten van 

Amy Chua. Deze Amerikaanse hoogleraar 

aan Yale University beschrijft hoe landen, 

imperia, sterk en overheersend worden door 

zoveel militaire en economische macht te 

vergaren dat ze uiteindelijk op wereldniveau 

kunnen domineren. In haar beschrijving van 

de geschiedenis van diverse hypermachten 

legt ze de wortels van hun succes bloot, 

evenals de basis van hun teloorgang.

Net als Van Bavel heeft Chua een over-

zicht gemaakt: het hare bevat het Perzische 

en het Romeinse Rijk, de Chinese Tang- 

dynastie, het Mongoolse, het Nederlandse 

en het Britse Rijk, en de Verenigde Staten. 

Er zijn opvallende overeenkomsten tussen 

beide ‘hitlijsten’ en tussen beide boeken. 

Een belangrijk verschil is dat Van Bavel het 

militaire aspect amper beschrijft, maar juist 

het belang van de sociale infrastructuur 

benadrukt. Opmerkelijk is dat Van Bavel 

nergens in zijn boek, ook niet in zijn uitvoe-

rige lijst van noten en gebruikte literatuur, 

verwijst naar de studie van Chua.

* * *
Terug naar Van Bavel. In alle vijf beschreven 

casusposities noemt hij het belang van een 

goede balans tussen centraal en decentraal. 

Natuurlijk moet er een bepaalde macht en 

leiding zijn op centraal niveau, maar deze 

mag en kan niet te dominant zijn; er moet, 

conform het subsidiariteitsbeginsel, respect 

zijn voor het decentrale niveau. Centrale 

bureaucraten en militairen moeten niet de 

overhand krijgen. 

Het onderzoek is zo gedegen dat Van 

Bavel zelfs de inkomens- en belastingover-

zichten van Irak in de vroege middeleeuwen 

heeft teruggevonden en daar ook de eerste 

disbalans ziet. ‘Panama Papers’ aan de 

 Tigris? De neergang van de agrarische mid-

is dat het gebied Mesopotamië/Babylonië/

Irak drie keer voorkomt in de reeks. Dat 

moet te maken hebben met een mix van 

factoren als landbouwmogelijkheden, lig-

ging en mensen. Inderdaad ligt het huidige 

Irak op een snijpunt van culturen, econo-

mieën en handelsroutes. Ook Italië krijgt 

twee vermeldingen: het oude Romeinse Rijk 

van twee eeuwen voor tot twee eeuwen na 

Christus, en vervolgens in de renaissance.

De hoofdmoot van Van Bavels boek wordt 

gevormd door de vijf casusposities die, met 

regio- en tijdspecifieke kenmerken, gedegen 

beschreven worden. Het gaat achtereenvol-

gens over: Irak in de vroege middeleeuwen; 

de opkomst van de Noord-Italiaanse steden; 

de opkomst van de Lage Landen (met als 

hoogtepunt de Gouden Eeuw); het Britse Rijk; 

en de VS. Het is jammer dat China in de perio-

de 1000-1400 niet uitgebreid besproken 

wordt, zeker in het licht van de actualiteit van 

vandaag. De beschreven periodes beslaan 

steeds drie tot vijf eeuwen; het gaat dus niet 

over de korte periodes van economische groei 

en dip die we vandaag de dag hanteren. Er 

komen dus geen snelle groeiers aan bod. De 

neergang van de ene markteconomie en de 

opkomst van de volgende gaan juist ook vaak 

samen. Aldus zien we dat rond 1500 de bloei 

van de Noord-Italiaanse steden ten einde is, 

maar dat sinds 1300 de Lage Landen, eerst 

Vlaanderen en later Holland, opkomen. Het 

interessante van lange periodes in plaats van 

de hijgerige korte periodes waar onze poli-

tiek over spreekt en naar handelt, is dat je 

over wezenlijke en structurele ontwikkelin-

gen nadenkt. Dat gaat verder dan wat fiscaal 

smeergeld hier en een subsidiepotje daar.

* * *
Enkele jaren gelezen las ik het, vertaalde, 

boek Wereldrijk voor een dag. Over de op-
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denklasse in het land is vervolgens een ken-

merk van de dalende lijn.

Zo beschrijft Van Bavel ook de opkomst 

van de Noord-Italiaanse steden: Genua, Vene-

tië, Florence. Deze introduceren een bancair 

stelsel voor de rest van de wereld. De inmid-

dels bekende stabilisatoren komen terug, 

alsmede het belang van tolerantie én verant-

woordelijkheid. Er is meer dan enkel vrijheid.

De overgang van de macht en koppositie 

van Noord-Italië naar de Lage Landen wordt 

subtiel beschreven. Veel historici hebben 

eerder betoogd dat de Kleine IJstijd en de 

pest de neergang veroorzaakten, maar deze 

hypothese gaat voorbij aan het feit dat juist 

de Lage Landen, ons gebied – vooruit: de 

Benelux –, in deze tijd opkwamen en blijk-

baar geen hinder ondervonden van genoem-

de verstoorders. De verkeerde investeringen 

van de stedelijke elite in Noord-Italië met 

geld van het platteland en de lagere midden-

klasse vormden de echte oorzaak voor decline.

Als Van Bavel over de Lage Landen 

spreekt, roemt hij het polderoverleg. Letter-

lijk, want de nieuw opgerichte waterschap-

pen zijn essentieel in de ontwikkeling. De 

gespreide macht, de kennis en relevantie 

van steden en provincies gelegen aan zee, 

rivieren en handelsroutes zijn cruciaal. Hier 

noemt de auteur expliciet het belang van de 

gilden, die het vakmanschap op hoog niveau 

brachten en zorgden dat niemand buiten de 

boot viel. Natuurlijk komt de oprichting van 

de voc in 1602 aan bod, en, eerlijk is eerlijk, 

ook de koloniën met hun rijke producten 

droegen bij aan groei en welvaart. Of de 

sociale infrastructuur in Indië altijd zo goed 

en fraai was, is een ander verhaal. De no-

blesse-oblige-houding van Amsterdamse 

kooplieden betekende investeren in sociale 

voorzieningen, polders en armenzorg. 

Ze versterkten de samenleving. De Neder-

landen ‘became eroded in the fifteenth to 

seventeenth century by the working of the 

same markets, as these gave rise to the 

 market elites who increasingly succeeded in 

coupling political leverage to their economic 

dominance’. De herkenbaarheid is weer 

groot. Van Den Haag tot Ankara en van Mos-

kou tot Washington, waar Clinton en Trump 

deze praktijk ook (her)kennen.

* * *
Het laatste hoofdstuk gaat over het Britse 

Rijk en over de Verenigde Staten. Deze beide 

landen bespreekt Van Bavel in een ‘epiloog’. 

Zijn boodschap is dat de vs	op zijn eind 

loopt wat betreft positie, en dat we in af-

wachting zijn van nieuwe landen of regio’s 

die de koppositie overnemen.

De kern van Van Bavels verhaal is dat de 

neergang inzet wanneer de solidariteit ero-

deert, instituties terrein verliezen en een 

kleine groep onevenredig profiteert, terwijl 

een groot deel van de mensen zich juist te-

kortgedaan voelt. Het boek pleit voor een 

samenleving die buiten de grenzen kijkt, 

maar ook lokaal houvast biedt voor mensen, 

bedrijven, organisaties. Er moet een balans 

zijn tussen nabijheid van de (sterke) regio en 

de blik op de wereld, waarbij alle mensen 

ongeveer evenveel profiteren. In plaats van 

te zoeken naar een ingewikkelde regerings-

coalitie, zou men beter een solide program-

ma, een marsroute kunnen schrijven voor de 

samenleving.

Het is opvallend hoeveel Van Bavel direct 

en indirect refereert aan begrippen en uit-

gangspunten die ook wij als cda	belangrijk 

vinden. De kracht van een samenleving zit in 

solidariteit, subsidiariteit en zeker ook ge-

rechtigheid, die bewaakt wordt door institu-

ties.
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Als het er werkelijk op aankomt zijn er men-

sen die collaboreren, mensen die voor hun 

eigen belang gaan en mensen die voor hun 

overtuiging en principes blijven staan. Het 

is een haarscherpe observatie van de 8-jarige 

Philip, die in Het complot tegen Amerika zijn 

veilige en vertrouwde leven langzaam maar 

zeker uit elkaar ziet vallen nadat de vlieg-

pionier en antisemiet Charles Lindbergh in 

1940 de Amerikaanse presidentsverkiezin-

gen heeft gewonnen. De veranderingen gaan 

stapje voor stapje, waardoor je steeds twij-

felt: Is het de moeite waard je over dit kleine 

stapje druk te maken? De jongen stelt met 

gemengde gevoelens vast dat zijn vader de 

situatie als zeer ernstig beoordeelt en duide-

lijk tot de categorie mensen behoort die voor 

hun principes blijven staan. Dat dit moed en 

opoffering vraagt, wordt pijnlijk duidelijk.

De eerste confrontatie met de nieuwe poli-

tieke en daaruit volgende maatschappelijke 

realiteit volgt tijdens een vakantie-uitstapje 

naar Washington, als het gezin ondanks een 

maanden geleden al bevestigde hotelreser-

vering de deur wordt gewezen. Volgens de 

receptionist is sprake van een dubbele reser-

vering, maar Philips vader weet zeker dat de 

verkiezing van Lindbergh tot president dit 

staaltje van onderhuids antisemitisme naar 

boven heeft doen kruipen.

Vervolgens krijgt de zus van Philips moeder 

een relatie met een rabbijn die zich opwerpt 

als de joodse verdediger van Lindbergh. Als 

dank voor hun steun mogen zij toetreden 

tot de inner circle van de president en zijn 

vrouw; dit tot groot onbegrip van de ouders 

van Philip. Wanneer de Duitse minister van 

Buitenlandse Zaken Von Ribbentrop de VS 

bezoekt, worden de rabbijn en zijn vrouw 

uitgenodigd voor het officiële diner op het 

Witte Huis. Volgens vader heeft zijn schoon-

zus nu definitief haar verstand verloren. Hij 

moet zijn vaderlijke gezag laten gelden door 

zijn zoon Sandy, zeer tegen diens zin, geen 

toestemming te geven om zijn tante naar het 

diner met Von Ribbentrop te vergezellen.

Een volgende stap is als vader door zijn werk-

gever – samen met andere joodse gezinnen – 

wordt overgeplaatst naar een vestiging in de 

Amerikaanse binnenlanden. Hier blijkt zijn 

schoonzus de hand in te hebben gehad. Zij 

werkt inmiddels voor het zogenoemde Ameri-

kaans Integratie Bureau, dat tot doel heeft om 

joden beter in de Amerikaanse samen leving 

te integreren. Zij vindt het leven van het ge-

zin van haar zus in de joodse enclave van 

 Newark maar bekrompen. Ze is ervan over-

tuigd dat joden zich niet moeten terugtrek-

ken in hun eigen veilige gemeenschap, maar 

moeten integreren in het volle Amerikaanse 

leven. Philips vader weigert de overplaat-

sing, neemt ontslag en gaat nachtdiensten 

door Rien Fraanje

De auteur is oud-directeur van het Wetenschappe-
lijk Instituut voor het cda. In deze rubriek belicht 
hij de politieke actualiteit vanuit de kunsten.

Als niets vanzelfsprekend is,  
moeten we kleur bekennen

178 UIT DE 
KUNST
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draaien in het bedrijf van zijn tirannieke 

broer.

De stapsgewijze inperking van de vrijheden 

voor joden in het Amerika van Lindbergh en 

de spanning die dat geeft in het gezin, ziet 

de jonge Philip met toenemende veront-

rusting aan: ‘Waar is dat ordelijke bestaan 

dat eens zo zinvol was, waar is die grootse, 

prachtige onderneming van ons viertjes als 

ons viertjes?’ (p. 368).

* * *
In 2005 las ik dit verhaal als een even briljant 

als beklemmend gedachte-experiment van 

Philip Roth, één van de grootste nog leven-

de Amerikaanse schrijvers. Anno 2017 is het 

hypothetische er wel vanaf; de actualiteit spat 

al in het eerste deel van de pagina’s af. Als 

Lindbergh in zijn verkiezingscampagne Hit-

ler een groot man noemt, zie je de parallel 

met de huidige Amerikaanse president, die 

Poetin een sterk leider vindt. En als hij insi-

nueert dat joden een gevaar vormen voor de 

Amerikaanse eenheid en identiteit, hoor je 

Amerika’s 45e president hetzelfde zeggen 

over moslims. En wanneer Roth het America 

First Committee opvoert, hoor je de echo van 

Trumps recente inaugurele rede.

Geschiedkundigen waarschuwen vandaag 

de dag voortdurend dat we historische situa-

ties niet mogen vergelijken met de actua-

liteit. Maar Roth wil laten zien dat wij juist 

niet willen zien dat een situatie dreigend is. 

We willen geloven dat het allemaal wel mee-

valt, dat het antisemitisme van toen niet het-

zelfde is als de islamofobie van nu. Want als 

we de ernst van een situatie aanvaarden, dan 

moeten we in actie komen, en (principiële) 

keuzes maken die pijn doen en vergaande 

consequenties kunnen hebben. En dat is pre-

cies waartoe we vaak niet bereid zijn. De va-

der van Philip is dat wel.

Philip komt tot ‘de ontdekking dat je niets 

goed kon doen zonder ook iets fout te doen, 

zo fout zelfs dat je, vooral in situaties waarin 

chaos heerste en alles op het spel stond, mis-

schien maar beter kon afwachten en niets 

doen’ (p. 369). Dat is waarschijnlijk de groot-

ste overeenkomst tussen het fictieve verhaal 

van Roth en de huidige politiek-maatschap-

pelijke situatie: de vanzelfsprekendheden 

zijn weggevallen. Dat betekent dat we niet 

meer op routine kunnen leven. De politieke 

situatie in Polen, Hongarije, Turkije en de VS 

vraagt van mensen dat zij kleur bekennen, 

elke dag weer. Dat kan soms zo’n pijn doen 

dat het zal lijken dat ze er toch verkeerd aan 

doen. Laat hen Het complot tegen Amerika le-

zen en ze weten wel beter.

Boek: Het complot tegen Amerika
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Jan	Schinkelshoek

Bezinning

Koning Salomo: u kent hem vast nog wel van de zondagsschool. Evenals zijn verre op-
volger, de evenzeer oudtestamentische koning Hizkia, is hij het middelpunt van ver-
halen die, vrees ik, te weinig worden gelezen. Het gaat om verhalen van twee koningen 
die willen imponeren. Om indruk te maken, bedient zowel koning Salomo als koning 
Hizkia zich van een communicatiestrategie die in de politiek zo’n drieduizend jaar 
later nog steeds wordt gepraktiseerd: met behulp van een pr-stunt bluffen ze.

Door zich sterker voor te doen dan hij is, probeert koningin Hizkia zijn buitenlandse 
belagers af te schudden. Zijn land en zijn stad zijn niet opgewassen tegen die leger-
macht, weet hij. Om zijn tegenstander af te schrikken, geeft hij de Baby lonische gezan-
ten een gedetailleerde rondgang door zijn indrukwekkende schat kamers. Een staaltje 
van pure imagebuilding.

Hol en voos als het is, levert het de koning een fikse reprimande van de profeet op. En 
het heeft – en dát is de waarschuwing voor de goede verstaander – uiteindelijk de onder-
gang van Juda niet eens kunnen voorkomen: de Babyloniërs laten zich niet aftroeven.

Hizkia’s verre voorganger als koning van Juda, Salomo, beheerst de kunst van pr	

en imagebuilding ook tot in de puntjes. Om indruk te maken op de kennelijk wonder-
mooie koningin van Seba  toont ook hij al zijn schatten. Dat is niet gering, vertelt de 
Bijbel in geuren en kleuren. Maar koning Salomo heeft nog meer te bieden. Hij is meer 
dan een ‘gladjanusachtige beeldbouwer’: Salomo heeft de wijsheid in pacht. Zozeer dat 
de koningin van Seba vol verbazing uitroept: ‘De helft is me niet verteld!’

De wijsheid van Salomo is legendarisch geworden, maar toch heeft deze indertijd 
zijn koninkrijk niet kunnen redden. Verblind door zijn eigen succes raakt na verloop 
van tijd zelfs de wijze koning van het pad, vertelt het  Bijbelse verhaal, en na zijn dood 
valt het rijk uiteen in tweeën. Dat laat zich ook lezen als een waarschuwing.

Deze twee oude verhalen – op een of andere manier vullen ze elkaar aan – zijn een 
advies om je niet op de buitenkant te verkijken. Wat ontbreekt aan inhoud, kan niet 
worden gecompenseerd door vorm – door een fraaie verpakking, door goede sier. 
En zelfs als het wel inhoud heeft, moet het steeds weer worden opgefrist. Zout kan 
zoute loos worden – en dat geldt niet alleen aan het Binnenhof.

door Jan Schinkelshoek

De auteur is directeur van een communicatiebureau in Den Haag en oud-lid  
van de Tweede Kamer voor het cda.
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Vrijhandel

Lange tijd is ingezet op een vrij verkeer van 
goederen en diensten tussen verschillende landen. 

Inmiddels is de vrijhandel niet meer zo populair. 
Zo zien lang niet alle burgers het nut en de 

noodzaak van handelsverdragen. Sterker, debatten 
over handelsverdragen leiden tot felle discussies 
tussen hartstochtelijke voorstanders en fanatieke 
tegenstanders. Want wat is er (gezien de gevolgen 
voor de democratie, de  arbeidsomstandigheden, 

de planeet) nu zo vrij aan de vrijhandel?
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Christendemocratie:  
voor het volk, door het volk

Hoe geeft het cda als christendemocratische partij invulling 
aan zijn rol als volksvertegenwoordiger? Dit nummer 

blikt terug op de afgelopen periode en kijkt deels vooruit 
naar de toekomst. Hoe heeft het cda zijn gedachtegoed 

vormgegeven en hoe heeft het de stem van ‘het volk’ vertolkt? 
En welke stem dan precies, en van welk volk? En niet in de 
laatste plaats: welke raadgevingen krijgt het cda mee voor 

de toekomst van het land dat het door wil geven, richting de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2018?

‘De historische rol van de christendemocratie is om een publieke  

vriend en verdediger van de burgerlijke cultuur te zijn.’

govert buijs [op pagina 44]

‘Door de ontzuiling, de globalisering en de individualisering  

zijn onze samenlevingen fundamenteel uit het lood geslagen.’

hans janssens [op pagina 107]

‘De winst die Buma boekte, was vrucht van een Europese trend naar het 

fatsoenlijke midden. Ze kwam tot stand niet zozeer dankzij, maar  

veeleer ondanks de campagne die zijn partij had gevoerd.’

pieter gerrit kroeger [op pagina 113]
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Vrijhandel onder druk

Het optimistische geloof dat via vrijhandelsverkeer van 
goederen en diensten ook vrede en geluk zich over de hele 

wereld zouden verspreiden, heeft een flinke knauw gekregen. 
Want wat is er (gezien de gevolgen voor democratie, de 

arbeidsomstandigheden, de planeet) nu zo vrij aan vrijhandel? 
Burgers eisen zeggenschap over de inhoud van het economisch 
beleid. Zijn hun klachten terecht, of zijn die zelf een expressie 

van doorgeslagen vrijheidsdrang? Wat voor antwoorden 
biedt een relationeel perspectief op internationale handel in 
een tijdperk van populisme, protectionisme en opkomend 

regionalisme?

‘Kiezen voor minder globalisering die werkt is beter dan als een 

don quichot blijven streven naar hyperglobalisering.’

robert went  [op pagina 80]

‘Het is hoog tijd dat het cda weer de constructieve kant opgaat  

wat onderwerpen als Europa en globalisering betreft.’

marcel canoy [op pagina 104]

‘Nederland en Europa moeten dringend op zoek naar een  

nieuwe balans tussen vrijhandel en bescherming.’

esther de lange [op pagina 121]
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Naar een nieuwe 
 vaderlandsliefde?

Is er, nu Nederlanders een verlies aan 
gemeenschapszin ervaren, behoefte aan een nieuwe 

 vaderlandsliefde? Biedt het benadrukken van 
 traditie, geschiedenis en cultuur de weg naar een 
nieuw verbindend samenlevingsideaal? Of leidt 

dit juist tot een splijtende identiteitspolitiek? 
Wanneer is vaderlandsliefde ‘gezond’, en hoe wordt 

ze  ‘ongezond’? Wat is de rol van de overheid bij 
het  cultiveren van gemeenschap? Deze brandende 

 kwestie vraagt om een christendemocratische 
 schakel die de liefde voor het eigene opnieuw 
 verbindt met universele noties als menselijke 

 waardigheid en rechtsgelijkheid.
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Lange tijd is ingezet op een vrij verkeer van goederen en diensten 
 tussen verschillende landen. De internationale handel mocht niet worden 
belemmerd door allerlei vormen van protectie, zodat landen zich konden 
toeleggen op het maken van die producten waarbij zij kostenvoordelen 
hadden. Inmiddels is de vrijhandel niet meer zo populair. Zo zien lang niet 
alle burgers het nut en de noodzaak van handelsverdragen. Sterker nog, de 
debatten over ttip en de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie 
en Oekraïne leidden tot felle debatten tussen hartstochtelijke voor- en 
tegenstanders. Er wordt gesproken over de perverse effecten van de glo-
balisering: toegenomen ongelijkheid, een doorgeslagen financialisering 
van de economie, en een concurrentiewedloop die ten koste gaat van het 
milieu. Er is, kortom, sprake van een doorgeslagen vrijheid.

***
Op de themafoto op pagina 34 zien we een demonstratie tegen ttip. 

De demonstranten willen ‘no more deals in the dark’. Burgers 
eisen zeggenschap over de inhoud van het economisch 

 beleid. Zij voelen zich niet vrij, maar ervaren dat ze 
 worden gemangeld door anonieme economische 

krachten en bureaucratische machten. Zijn hun 
klachten terecht, of zijn die zelf een expressie van 
doorgeslagen vrijheidsdrang? Hoe moet Europa 
zich manifesteren in dit nieuwe krachtenveld, 
tegen de achtergrond van een wereld waarin het 
optimisme over de zegeningen van de markt is 

afgekalfd, protectionisme weer de kop opsteekt, 
en de wil om internationaal samen te werken flinke 

knauwen heeft gekregen? Dat zijn de hoofdvragen 
van deze cdv-bundel, getiteld Vrijhandel onder druk.

* * *
Deze cdv bestaat uit drie delen. In het eerste deel staan 

 enkele proeven van nieuwe relationele perspectieven centraal. 
Hoe ziet het perspectief op vrijhandel eruit als we niet de homo economicus 
centraal stellen, maar een relationeel perspectief, zoals Lans Bovenberg 

Ter introductie
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doet? Of is dat nog ideologisch te mager, en moeten we niet vrijhandel, 
maar de echte wereld centraal stellen in het economieonderwijs, zoals 
 Irene van Staveren betoogt? Volgens haar hebben de makers van het econo-
mische beleid in ieder geval bitter weinig geleerd van de economische 
 crisis. Als we een relationeel perspectief centraal stellen, is in ieder geval 
duidelijk dat economische transacties niet in het luchtledige plaatsvinden 
maar contracten en onderlinge verbanden vooronderstellen. Govert Buijs 
spreekt in deze cdv over een ‘heilige drie-eenheid’ van het economisch 
verkeer, die echter geschonden is door gebrek aan aandacht voor twee van 
de contracten in die drie-eenheid: het vertrouwenscontract en het samen-
levingscontract. Esther de Lange spreekt over de frustratie van burgers in 
met name de lage middengroepen in Europa omdat ‘hun banen naar de 
andere kant van de wereld verdwijnen’; zij ervaren de voor hen nadelige 
uitwerking van vrijhandel als een ‘gebroken belofte’, als een contract dat 
niet is nageleefd.

In het tweede deel, ‘Diagnose van de huidige situatie’, gaan we op dit 
contractuele inzicht verder in. Als we economie duiden als een serie af-
spraken tussen verschillende partners die alleen samen kunnen bijdragen 
aan de bloei van de samenleving, wat moet er dan in het nieuwe contract 
komen te staan en wie zijn precies de partners?

Volgens Robert Went moeten nieuw af te sluiten handelsverdragen veel 
meer ten goede komen aan de factor arbeid, en niet aan de factor kapitaal. 
Ook nationale parlementen moeten meer inspraak hebben. Zo kunnen we 
slimmer globaliseren en de steun van de bevolking (terug)winnen. Jacques 
Pelkmans geeft aan dat het in de nieuwe wereld van de handels- en investe-
ringspolitiek allang niet meer alleen gaat over de vrijmaking van handel 
van belemmeringen. De bescherming in die nieuwe ‘wereld’ gaat ook over 
milieu (in allerlei vormen) en klimaat, voedselveiligheid, rechten van wer-
kers, zelfs corruptie, en soms over mensenrechten en behoorlijk bestuur 
(good governance). Het is volgens Pelkmans alleen de vraag of deze – naar 
zijn smaak misschien wel al te idealistische – verbreding en verdieping van 
de handelsverdragen zullen kunnen standhouden. Jef Wintermans vertelt 
hoe deze verbreding en verdieping van handelsverdragen al praktijk aan 
het worden is in internationaal opererende bedrijven, juist omdat burgers 
de productie van goederen en diensten in onrechtvaardige en oneerlijke 
omstandigheden niet meer accepteren.

* * *
Deel 3, ‘Handelspolitieke richtingwijzers’, probeert richting te geven in de 
nieuwe wereld van de handelspolitiek. Zo wijst Harmen Verbruggen erop 
dat de ttip- en ceta-tegenstanders zeer divers zijn; deze groep omvat bij-
voorbeeld ook talrijke antiglobalisten, die sowieso tegen de bestaande 
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wereldorde zijn. Verbruggen laat zien dat bestaande handelsverdragen 
die onderwerp van kritiek zijn, er juist goed in slagen welvaart, welzijn 
en  geluk steeds eerlijker en duurzamer over de aarde te verdelen. Wel-
beschouwd is de tegenstand tegen die verdragen dus vooral een goede 
illustratie van de ontnuchterende definitie die Dostojevski in Aantekenin-
gen uit het ondergrondse geeft van de mens: ‘Een wezen dat op twee benen 
loopt en ondankbaar is.’

De andere zijde van de medaille is dat een protectionisme dat muren 
opwerpt nog meer de dood in de pot is. In deze uitgave waarschuwen daar-
om diverse auteurs het cda om vooral niet in die populistische valkuil van 
nationalisme te trappen.

Al met al wordt het er dus bepaald niet eenvoudiger op. Wel spannender. 
Voor de christendemocratie is het zaak om globalisering te redden van 
haar al te enthousiaste voorstanders en te fanatieke tegenstanders, zonder 
daarbij zelf in troebel nationalistisch vaarwater terecht te komen.

* * *
In het actualiteitenkatern aan het begin van deze cdv is er veel ruimte 
 gereserveerd voor de eerste reflecties op de HJ Schoo-lezing van Sybrand 
Buma. Dit is in zekere zin een voorproefje op het volgende cdv-nummer, 
met als concepttitel Naar een nieuwe vaderlandsliefde? Misschien ervaren 
de burgers van Nederland ook wel een ‘gebroken belofte’ waar het de staat 
van de samenleving betreft. Maar welke belofte is er dan precies gebroken? 
Wat moet er op de agenda komen om te zorgen voor een verbindend toe-
komstperspectief? Kan nieuwe vaderlandsliefde voor die verbinding zor-
gen, of juist niet?

Jan Prij, hoofdredacteur ad interim van Christen Democratische Verkenningen
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De christendemocratie heeft een traditie van 

houdbare overheidsfinanciën. Boegbeelden 

daarvan vormen de ministers van Financiën 

die het cda of een van zijn voorlopers sinds de 

Tweede Wereldoorlog geleverd heeft. Minis-

ter van Financiën Jelle Zijlstra introduceerde 

in de jaren zestig het zogenoemde structure-

le begrotingsbeleid. De ambitie was niet lan-

ger om conjuncturele onevenwichtigheden 

met discretionaire begrotingsmaatregelen 

tegen te gaan, maar om ervoor te zorgen dat 

de economie structureel in evenwicht is. 

Roelof Nelissen was begin jaren zeventig mi-

nister van Financiën. Hij hield vast aan de be-

zuinigingsdoelen, hetgeen in 1972 leidde tot 

een kabinetscrisis. Dit kabinet werd op-

gevolgd door het kabinet-Den Uyl, en twee 

oliecrisissen later waren de overheidsfinan-

ciën volledig ontspoord. Frans Andriessen 

wilde in 1980 de sanering ter hand nemen, 

maar kreeg onvoldoende politieke steun; 

zijn opvolger Fons van der Stee kon slechts 

op de winkel passen. Onno Ruding nam ver-

volgens, in de eerste twee kabinetten-Lubbers 

(1982-1989), het saneringsbeleid succesvol 

voor zijn rekening.

De laatste minister van Financiën van cda-

huize was Jan Kees de Jager, die na de recente 

crisis een aanvang maakte met het houdbaar 

maken van de overheidsfinanciën. Hij nam 

het stokje over van PvdA-minister Wouter 

Bos, die in september 2008, net voor het fail-

lissement van Lehman Brothers, nog een 

Miljoenennota indiende met de verwachting 

dat de overheidsschuldquote zou dalen naar 

bijna 35 procent. Enkele jaren later was de 

schuldquote het dubbele van die voorspel-

ling. De financiële crisis in 2008-2009 en de 

redding van banken had de overheidsfinan-

ciën opnieuw uit het lood geslagen. In 2010 

was er ook een houdbaarheidstekort van 

4,5 procent van het bruto binnenlands pro-

duct (bbp). Dit betekent dat een jaarlijkse re-

kening van bijna 30 miljard euro werd door-

geschoven naar volgende generaties.

* * *

Het CDA: Van kampioen houdbaarheid  
naar financiële brekebeen [1]

Eens, CDA kiest ervoor lastige 
financiële keuzen te ontlopen

door Raymond Gradus

De auteur is hoogleraar bestuur en economie 
van de publieke en non-profitsector aan de 
Vrije Universiteit Amsterdam en oud-directeur 
van het Wetenschappelijk Instituut voor het cda 
(2008-2015).
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`  Ik kan de beweegredenen voor deze pirouet-

te slechts bevroeden, maar het lijkt erop dat 

het cda-programma met een grote boog om 

noodzakelijke hervormingen in vooral de 

zorg heen is gelopen. Dit terwijl de zorguit-

gaven ook de afgelopen jaren een forse op-

loop hebben laten zien, vooral veroorzaakt 

door monetarisering van informele zorg en 

nieuwe technologieën. Studies van het imf 

geven aan dat twee derde van de zorgkosten-

stijging in geavanceerde economieën in de 

afgelopen twee decennia voortkomt uit kos-

ten die niet direct aan de vergrijzing zijn ge-

relateerd, zoals technologische innovatie. 

Het cpb realiseert zich dit maar al te goed: 

vooral van de zorguitgaven is het goed denk-

baar dat ze, onder invloed van de vergrij-

zing, nog meer stijgen dan nu wordt veron-

dersteld in houdbaarheidssommen.

Op dit moment worden de partijen aan de 

formatietafel geconfronteerd met de smalle 

financiële marges. Er liggen veel wensen op 

tafel, van defensie en onderwijs tot infra-

structuur. De zorguitgaven zijn echter hoger 

dan oorspronkelijk geraamd, en ruimte om 

het eigen risico te verlagen is er niet of amper. 

Overigens is dit vooral een vestzak-broekzak-

kwestie, want een verlaging van het eigen ri-

sico betekent slechts dat de premies of de be-

lastingen hoger worden, óf politici moeten 

daadwerkelijk bereid zijn om maatregelen te 

nemen die de efficiency in de zorg verbeteren 

of onnodige behandelingen ter discussie 

stellen. Hervormen dus. En dat is nu precies 

wat de discussie over het houdbaarheidssal-

do ons leert: het houdt ons op koers bij de 

hervormingen. Ook cda-politici weten dat 

maar al te goed, maar ze lijken in het recente 

verkiezingsprogramma voor een ongemak-

kelijke discussie te zijn weggedoken.

De achtereenvolgende kabinetten-Rutte 

hebben daarom ook maatregelen genomen. 

In de middellange termijn-raming die het 

Centraal Planbureau rond de verkiezingen 

in 2017 uitbracht, bleek het houdbaarheids-

saldo te zijn omgebogen naar een klein over-

schot van 0,5 procent bbp (¤ 4 miljard).1 Be-

halve door de bezuinigingen op de uitgaven 

aan openbaar bestuur komt dit door het ver-

hogen van de aow-leeftijd en de hervormin-

gen in de zorg. Dat is goed nieuws. Hierdoor 

kan immers het huidige niveau van over-

heidsvoorzieningen ook voor toekomstige 

generaties betaalbaar blijven, zonder verde-

re aanpassingen in collectieve inkomsten en 

uitgaven. Het kabinet-Rutte ii heeft recent 

echter voor de verpleegzorg extra gelden uit-

getrokken, waardoor dit overschot deels al 

weer is verdampt tot 0,2 procent bbp.2

* * *
In Keuzes in Kaart analyseert het cpb de ver-

kiezingsprogramma’s van diverse politieke 

partijen op houdbaarheid. Wie Keuzes in 

Kaart 2018-2021 nog eens leest, ziet onmis-

kenbaar dat het recente cda-programma qua 

houdbaarheid slecht scoort. Als ik mij richt 

tot de bij de formatie aan tafel zittende par-

tijen, dan kwamen vvd, D66 en cu uit op een 

positief of een nihil houdbaarheidssaldo, ter-

wijl bij het cda dit houdbaarheidsoverschot 

omsloeg in een tekort van 3 miljard euro. Al-

leen de PvdA en de sp scoorden nog slechter. 

Voor het cda was dit een trendbreuk, omdat 

het in 2012 de beste score van alle partijen had 

en zich kroonde als kampioen houdbaarheid. 

Ook in 2010 bevond het cda zich in de kop-

groep qua houdbaarheid, en in het program-

ma uit 2006 wilden de christendemocraten 

nog de staatsschuld in een generatie afbou-

wen.
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De cijfers liegen er niet om: in de doorreke-

ning van het cpb maakt het cda zijn naam als 

houdbaarheidskampioen niet waar. De partij 

bevindt zich in het gezelschap van de sp, de 

vnl en de Vrijzinnige Partij als het gaat om 

het houdbaarheidstekort, dat oploopt tot 

0,4 procent van het bbp. Qua emu-saldo be-

hoort het cda evenmin tot de koplopers; dit 

wordt vooral veroorzaakt door investeringen 

in veiligheid, zoals de grote uitgave van 2,1 

miljard aan defensie en versterking van de 

economie.

* * *
Bij deze resultaten mag je je afvragen of het 

cda nog wel zijn verantwoordelijkheid juist 

heeft gezien als het gaat om de overheids-

financiën. Het cda-verkiezingsprogramma 

en de onderliggende financiële cijfers moeten 

echter vooral gezien worden als een eerste 

stap op weg naar een investeringsagenda, na 

jaren van lastenverzwaringen voor bedrijven 

en gezinnen door het kabinet-Rutte ii. Op 

weg daarnaartoe zijn houdbaarheidscijfers 

relatief, en zij moeten dan ook niet mono-

maan de politieke agenda bepalen. De wereld 

verandert, en dus moeten we anders gaan kij-

ken naar de rol van de overheid op de macro-

economie.

Toen in de jaren zeventig bleek dat de verzor-

gingsstaat onhoudbaar was geworden, nam 

het cda zijn verantwoordelijkheid door deze 

te hervormen. Hierdoor werd de structuur 

van de economie versterkt, en de sociale ze-

kerheid werd actiever. Een groot deel van de 

populariteit van Lubbers, en later Balkenen-

de, komt door hun hervormingsagenda. Die 

agenda werd door kiezers gewaardeerd om-

dat iedereen wel inzag dat er verandering no-

dig was, ook al leidde dat tot soms pijnlijke 

ingrepen. In een trappenhuis van de vu kon 

men tot voor kort nog net de overgeverfde 

leus ‘Deetman rot op’ lezen, maar Nederland 

zou failliet zijn als we nu nog dezelfde mate 

van studiefinanciering hadden als begin ja-

ren tachtig. Het kabinet-Rutte ii heeft de las-

ten voor burgers en gezinnen verzwaard, 

Het CDA: Van kampioen houdbaarheid  
naar financiële brekebeen [2]

Oneens, omdat nu een 
investeringsagenda nodig is

door Arjen Siegmann  
& Evert Jan Slootweg

Siegmann is stafmedewerker van het Wetenschap-
pelijk Instituut voor het cda. Slootweg is proces-
manager bij Divosa en voormalig stafmedewerker 
van het Wetenschappelijk Instituut voor het cda.
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`  cda, want met toenemende economische on-

zekerheid is het belangrijker dan ooit om te 

streven naar een overschot op de begroting, 

zodat klappen kunnen worden opgevangen. 

Een belangrijke les van de crisis is dat, om 

geen tekort van meer dan 3 procent te krij-

gen, er in goede tijden een overschot moet 

zijn. Maar: er is ook een nieuwe macro-econo-

mische realiteit, die gekenmerkt wordt door 

een monetaire beleidsrente van bijna nul 

procent en lage economische groei. Zowel te-

rugkijkend naar de crisis als vooruitkijkend 

naar de toekomst is de automatische reactie 

(zoals die van de vvd) van bezuinigen en ver-

dere lastenverzwaring geen goed idee. In de 

jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw 

was dit een beproefd recept en noodzakelijk, 

maar in 2003 en 2010 hebben ingrepen in res-

pectievelijk de premieregels voor pensioen-

fondsen en de huizenmarkt de recessie aan-

toonbaar verergerd.

* * *
Met dit in het achterhoofd is bezuinigen en 

lasten verzwaren niet het beste motto voor de 

middellange termijn. De uitdaging voor het 

nieuwe kabinet is hoe er geïnvesteerd kan 

worden in het duurzame groeivermogen van 

de economie. Een soms verwaarloosd onder-

deel hiervan is een veilige omgeving voor 

economische bedrijvigheid: die vraagt om 

onderhoud. Denk aan de brandbrieven van 

de burgemeesters in Noord-Brabant over de 

toenemende vermenging van de onder- en de 

bovenwereld, of aan de dreiging van cyber-

criminaliteit en de noodzaak om ons te kun-

nen verdedigen tegen cyberaanvallen op cru-

ciale infrastructuur. Zo’n veilige omgeving 

om te kunnen werken en leven is misschien 

wel het waardevolste ‘basisinkomen’ dat de 

staat aan de Nederlander kan verschaffen.

met name om de 3 procentstekortnorm van 

het Europese Stabiliteits- en Groeipact te ha-

len. Dit is voelbaar geweest voor gezinnen en 

bedrijven in de zeven magere jaren van 2009 

tot 2016.

Dit beleid heeft ertoe geleid dat Nederland 

onnodig lang in de crisis is blijven steken, ter-

wijl bijvoorbeeld Duitsland al veel eerder kon 

profiteren van de aantrekkende wereldecono-

mie. Het cda telt zijn knopen en corrigeert 

waar te hard is ingegrepen. De agenda wordt 

nu bepaald door waar de structuur van de eco-

nomie versterkt kan worden. Het gaat om een 

combinatie van enerzijds lastenverlichting 

en anderzijds de zorg dat de volgende reces-

sie (want die komt er) minder pijnlijk is voor 

gezinnen, bedrijven en de overheidsfinan-

ciën. Dit is ook de portee van het cda-verkie-

zingsprogramma op financieel-economisch 

terrein.

Het cpb  biedt in zijn analyse van de verkie-

zingsprogramma’s een handvat voor gezonde 

overheidsfinanciën, de zogenoemde houd-

baarheidsanalyse. Daarbij worden toekomsti-

ge inkomsten en uitgaven van de overheid in-

geschat en teruggerekend naar nu. Het cpb 

laat zien dat, door vergrijzing, de uitgaven aan 

aow  en gezondheidszorg gaan stijgen, wat bij 

ongewijzigd beleid tot tekorten zal leiden. Als 

je er nu zeker van wilt zijn dat deze zaken in de 

toekomst ook nog te betalen zijn, moet je stre-

ven naar een houdbaarheids tekort van nul. In 

dit kader is het cda  inderdaad niet het beste 

jongetje van de klas. Dit in tegenstelling tot de 

vvd die, naast een halfslachtige investering in 

defensie, kort op bijstandsgerechtigden, de 

lasten voor het bedrijfsleven verzwaart en on-

realistisch bezuinigt op internationale samen-

werking.

Toch is het hebben van een solide overheids-

begroting wel degelijk een speerpunt van het 

CDV1703_DEF.indb   13 05-10-17   09:56



Christen Democratische Verkenningen | Herfst 2017

14

Waar Buma in zijn recente HJ Schoo- 
lezing in feite een vrij bekende – en 
nogal afgezwakte – conservatieve 
analyse van het moderne Neder-
land geeft, blijft zijn remedie wat in 
het vage steken. ‘Gemeenschap’ lijkt 
hier het sleutelwoord, maar van wie 
is de gemeenschap, en waar is deze 
gelokaliseerd?

Als een van de weinige politici van dit mo-

ment heeft Sybrand Buma zijn maatschappij-

visie publiek gemaakt in een samenhangend 

betoog. Dat heeft hij geweten: een twitter-

storm brak los, en columnisten van links tot 

rechts tikten zich de vingers blauw. Van een 

gebrek aan visie kunnen we Buma in elk geval 

niet betichten, en dat is al iets in een tijd waar 

steen en been geklaagd wordt over het gemis 

aan bezieling in de politiek.

* * *
Intussen leek Buma’s verhaal wel heel veel op 

de pleidooien voor conservatisme die we nog 

niet zo lang geleden hoorden van mensen als 

Bolkestein, Kinneging en Spruyt. Antirevolu-

tionair conservatisme in de lijn van Burke en 

Tocqueville had toen even de wind mee, tot-

dat Bolkestein naar Europa verhuisde en de 

vvd postideologisch achterliet, Kinneging in 

de coulissen verdween, en Spruyt zich na een 

mislukte flirt met Wilders ging beperken tot 

opiniestukken.

Buma’s verhaal bevat vertrouwde thema’s: 

een kritische analyse van de moderne ontwik-

kelingen in het Westen sinds de Franse Revo-

lutie (in de conservatieve analyse blijft het 

Avondland maar ondergaan), en veel nadruk 

op ‘gemeenschap’ en ‘(joods-christelijke) tra-

ditie’ als noodzakelijke correcties op het indi-

vidualistische vooruitgangsdenken waardoor 

de ‘gewone burger’ zich niet langer thuis 

voelt in zijn land. Merkwaardig afwezig in 

Buma’s betoog is de moraal of, zoals Kinne-

ging het indertijd noemde, de ‘deugden’. Dat 

verrast nogal, want het belang van de moreel 

goedgevormde burger die – zonder al te veel 

bemoeizucht van de overheid – onbaatzuch-

tig gestalte geeft aan het gemeenschapsleven, 

is immers een kernelement van de conserva-

tieve traditie. Een echt-conservatieve analyse 

was daarom wellicht ook iets kritischer ge-

weest over de zogeheten ‘boze burger’, want 

een burger die altijd maar ‘boos’ is, is volgens 

conservatieven eerder verwend dan ‘gewoon’. 

Zo’n analyse was wellicht ook strenger ge-

weest over bestuurlijke corruptie, baantjes-

jagerij zonder gevoel voor de publieke zaak, 

door Stefan Paas

De auteur is theoloog, publicist en hoogleraar 
missiologie en interculturele theologie aan de 
Vrije Universiteit Amsterdam en hoogleraar 
 missiologie aan de Theologische Universiteit 
Kampen.

ACTUALITEIT
Buma’s Schoo-lezing   
Gemeenschap: van wie en hoe?
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Buma’s Schoo-lezing Gemeenschap: van wie en hoe?
Stefan Paas

 en ongebreidelde zelfverrijking: plagen die 

het sociale weefsel van onze maatschappij 

minstens zo veel ontwrichten als optimis-

tisch vooruitgangsdenken.

Waar Buma dus in feite een vrij bekende – en 

nogal afgezwakte – conservatieve analyse van 

het moderne Nederland geeft, blijft zijn re-

medie wat in het vage steken. ‘Gemeenschap’ 

lijkt hier het sleutelwoord: daar hebben we 

momenteel te weinig van, dankzij het ijveren 

van de jarenzestigbrigade en de globalise-

ring. Die gemeenschap stoelt op de joods-

christelijke traditie, die kan worden samen-

gevat in vrijheid en gelijkheid. Ik denk dat 

hier wel wat in zit, maar heb een paar vragen.

* * *
Ten eerste: wie horen nu bij die gemeenschap, 

en wie maken deel uit van die traditie? Buma 

lijkt de joods-christelijke traditie op te vatten 

als een tamelijk statisch geheel: wie als immi-

grant of vluchteling binnenkomt, wordt wel-

iswaar deel van die geschiedenis, maar blijft 

daarbij toch gast. ‘Onze traditie, onze cultuur 

en onze waarden zijn zo mooi, die geven we 

niet op …’ Met andere woorden: de nieuw-

komer moet niet verwachten dat hij of zij wer-

kelijk deelnemer wordt aan deze traditie, en 

deze mede vorm kan geven. Maar een traditie, 

zo zegt de conservatieve filosoof Alasdair 

Mac Intyre, is geen gestold gesprek; zij is een 

voortdurende strijd van ideeën. Racisme-

bestrijders die Zwarte Piet uit het straatbeeld 

willen hebben, dragen ook bij aan die traditie. 

Tradities bewegen, zij ontwikkelen zich, en 

dat doen zij bij de gratie van diverse inzichten 

en voortdurend maatschappelijk debat. Deel-

nemers aan de westerse traditie accepteren 

wat er in deze traditie op het spel staat, name-

lijk vrijheid en gelijkheid, maar daarmee zijn 

zij het nog niet eens over wat die begrippen 

inhouden. Nog minder beweren zij dat zij nu 

op het punt zijn gekomen dat zij een uitput-

tend inzicht in deze begrippen hebben be-

reikt, en dat het er nu verder alleen nog maar 

om gaat nieuwkomers tot acceptatie van dit 

inzicht te brengen. Als de christendemocra-

tie dit spoor verder wil volgen, zal zij moeten 

formuleren wat het betekent om deel te ne-

men aan ‘onze traditie, onze cultuur en onze 

waarden’, en hoe deze cultuur zich kan blij-

ven ontwikkelen als gevolg van een door-

gaand maatschappelijk debat tussen soms 

zeer ongelijkgezinde partijen.

Juist vanuit de christelijke wortels van de 

christendemocratie teken ik hier ook bezwaar 

aan tegen de manier waarop Buma de wester-

se christelijke traditie loskoppelt van het mis-

sionaire ideaal van het christendom. Enis 

Odaci van het platform Nieuw Wij twitterde 

verontwaardigd dat Buma in zijn lezing blijk 

had gegeven van typisch-christelijke zen-

dingsdrang: ‘Onze cultuur is superieur.’ Ik 

stel met enige droefheid vast dat het tegen-

deel waar is. De negentiende-eeuwse christe-

lijke zendelingen, hoe naïef zij ook vasthiel-

den aan het idee dat de westerse cultuur de 

beste was, weigerden in het algemeen te gelo-

ven dat de afstanden tussen culturen en be-

schavingen blijvend waren. Hun intensieve 

contact met andere culturen en andersgelovi-

gen gaf hun bovendien vaak een verscherpte 

kritische blik op hun eigen cultuur, hoezeer 

dit ook verpakt bleef in traditionele paterna-

listische categorieën. Europese christenen 

konden wel degelijk een heleboel leren van 

‘oosterlingen’, en ook hielden de ‘Afrikanen’ 

ons maar wat vaak een spiegel voor.

Buma’s uitspraak dat het niet gelukt is om 

een Europese islam te vormen (hoeveel tijd 

hebben moslims daar überhaupt voor gekre-

gen?) verraadt het opgeven van de missionai-

re droom van de eenheid van de mensheid. 

1515
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Het alternatief is permanente tribalisering. 

De kloven tussen menselijke beschavingen 

worden met Huntington voor blijvend ge-

houden, terwijl tegelijk de superioriteit van 

de eigen beschaving nadrukkelijk wordt be-

klemtoond (wat Huntington dan weer niet 

doet). Wat overblijft is een verwaterd cul-

tuurchristendom dat vooral wordt aangeroe-

pen om de nationale zaak te behartigen, en 

waaraan elke vitaliteit voor de toekomst ont-

breekt. Er is hier geen zicht meer op de her-

kenning van elkaar als mensen, als personen, 

over de grenzen van culturen en beschavin-

gen heen. Maar misschien is het niet toevallig 

dat de grootschalige secularisatie van de laat-

ste decennia, de olifant in de kamer van de 

meeste cultuuranalyses van onze tijd, ook bij 

Buma ongenoemd blijft.

Siedentop, door Buma instemmend aange-

haald, benadrukt terecht dat het nu juist het 

christendom is geweest dat het individu ont-

dekte achter sociale rollen en culturele identi-

teiten. Het christelijk individualisme ont-

mantelde de tribale en familiale indeling van 

de mensheid, en heeft daarom universalisme 

als onvermijdelijke tegenhanger. Deze na-

druk op cultuuroverstijgende humaniteit 

(wij zijn in de eerste plaats mensen en mede-

mensen) werd mooi gesymboliseerd door 

 Jeroen Dijsselbloem, toen hij voor de presen-

tatie van de Miljoenennota het 12-jarige Turks- 

Nederlandse jongetje Haci Nuh had mee-

genomen. In hun zorg om hun kinderen, in 

het samen lachen om hun gestuntel, in hun 

trots op hun prestaties, in hun verdriet als zij 

pijn hebben, herkennen ouders elkaar en 

zichzelf, ongeacht hun religie of afkomst. Ge-

wonere burgers zijn er niet dan zij die elkaar 

herkennen als mens en medemens, met al 

hun verschillen. Het kind laat onze onver-

vreemdbare menselijkheid zien. Ik had graag 

gezien dat Buma juist deze joods-christelijke 

ontdekking van onze humaniteit en indivi-

dualiteit had aangegrepen om te pleiten voor 

een samenleving waarin werkelijk iedereen 

mag wonen, welke religie of culturele achter-

grond men ook heeft. Uiteraard gaat dat niet 

zonder afspraken en voorwaarden, en die mo-

gen wat mij betreft best streng zijn, maar het 

is de toon die de muziek maakt.

* * *
Ten tweede zou ik vragen willen stellen over 

de verhouding tussen gemeenschap en indi-

vidu, en over wat dit betekent voor de chris-

tendemocratie. Buma verzet zich in mijn 

ogen terecht tegen een doorgeschoten voor-

uitgangsgeloof, waarin in feite nog maar één 

moreel criterium is overgebleven: individuele 

autonomie. Hier kan men wijzen op de para-

doxen die onvermijdelijk ontstaan wanneer 

de gemeenschapskant van ons bestaan wordt 

verwaarloosd. Denk aan het debat over ‘vol-

tooid leven’: liberale partijen krijgen het ver-

wijt dat zij belangenbehartigers zijn van een 

kleine groep hoogopgeleide en verwende 

oude ren, terwijl confessionele partijen ver-

weten wordt dat zij hun religieuze overtui-

ging willen opleggen aan anderen. Een con-

servatief kan de confessionelen toegeven dat 

er iets pervers schuilt in een overheid die het 

sterven van gezonde burgers faciliteert. Tege-

lijk kan hij liberalen toegeven dat individuele 

vrijheid een hoog goed is, en dat de overheid 

zich zo weinig mogelijk moet bemoeien met 

de keuzes van burgers. Dus hoewel de conser-

vatief zich niet koste wat kost verzet tegen het 

vrijwillig levenseinde van burgers die hun le-

ven voltooid achten, zal hij zich primair be-

kommeren om de gevolgen voor de gemeen-

schap (een perspectief dat bij liberalen 

meestal uit beeld blijft). Volstrekt autonome 

keuzes bestaan immers niet. Elke individuele 
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Buma’s Schoo-lezing Gemeenschap: van wie en hoe?
Stefan Paas

te formuleren wie er níét bij horen. Dat is des 

te schrijnender omdat wij niet alleen vanwege 

mensenrechten- en vluchtelingenverdragen, 

maar ook vanwege simpele erkenning van el-

kaars menselijkheid, onze ‘gemeenschap’ 

primair zouden moeten vormgeven als een 

gemeenschap van onderlinge zorg, een ge-

meenschap die het individu draagt en zich 

door de inspanningen van talloze individuen 

zelf gedragen weet.

* * *
Ten slotte zouden ook over de lokalisering 

van Buma’s ‘gemeenschap’ vragen te stellen 

zijn. Is het Nederlandse volk een ‘gemeen-

schap’? Moet ik mijzelf allereerst verstaan als 

Nederlander, en mij vervolgens zorgen gaan 

maken over alles wat niet-Nederlander is? 

Riekt dat niet, met de woorden van de Britse 

theoloog Rowan Williams, naar ‘neo-Sovjet-

gepraat’? Williams bekritiseert hier de huidi-

ge populisten, die weliswaar grootscheeps 

tamboereren op de wil van het volk, maar in 

feite, op zoek naar macht, alleen ontevreden-

heid exploreren. Naar zijn inzicht wordt 

hier het failliet zichtbaar van de aan het eind 

van de negentiende eeuw opgekomen massa-

democratie. Een herijking van ‘gemeenschap’ 

zou zodoende inderdaad de sleutel kunnen 

zijn om de gewone burger weer te betrekken 

bij de publieke zaak. We moeten dan niet zo-

zeer denken aan een nationale cultuurge-

meenschap (dat is een mythe), maar aan het 

toerusten en faciliteren van lokale gemeen-

schappen, zoals dorpen, stadswijken, kerken, 

moskeeën en sportverenigingen. Politici die 

het weefsel van de samenleving willen her-

stellen en de verweesde burger uit zijn bozig-

heid willen halen, zouden daarmee moeten 

beginnen. Daar zou ook de sleutel kunnen lig-

gen van een vernieuwd conservatisme in een 

postchristelijk Nederland.

keus verandert ook de gemeenschap. Wan-

neer een wet op voltooid leven aangenomen 

wordt, zal het onherroepelijk normaler en ge-

accepteerder worden dat mensen een eind aan 

hun leven maken. Er zal een beroepsgroep op-

staan – de stervensconsultants, en zo meer – 

met als hoofdtaak om mensen aan hun eind te 

helpen, en wat betekent dit op langere termijn 

voor de humaniteit van deze consultants? De 

maatschappelijke en morele infrastructuur 

verandert, en daarmee zal onherroepelijk ook 

de druk toenemen op hen die er nu niet over 

peinzen om hun leven voltooid te achten. Ver-

zekeraars en verpleeghuisartsen gaan zich ge-

leidelijk richten naar een praktijk waarin een 

zelfgekozen dood van gezonde mensen gewo-

ner wordt. Actiegroepen zal het nog niet ver 

genoeg gaan, en zij zullen pleiten voor nog 

meer ruimte: bijvoorbeeld voor het vrij be-

schikbaar maken van dodelijke middelen. Het 

is een illusie te denken dat zulke zaken be-

perkt blijven tot de individuele levenssfeer 

van een kleine groep autonome mensen.

Voor een conservatief heeft de wet op voltooid 

leven dan ook bepaald geen prioriteit, omdat 

individuele autonomie voor hem een schim-

mige ideologische constructie is die geen 

recht doet aan de aard van de mens als relatio-

neel wezen. De autonomie die wij bezitten, 

hebben wij bij de gratie van de ruimte die an-

deren ons geven, en elke keuze die wij op ba-

sis van die autonomie maken, verandert de 

voorwaarden voor keuzes van anderen. Dus ik 

zou graag zien dat de christendemocratie 

deze nadruk op ‘gemeenschap’ niet zozeer 

cultureel-identitair invult, maar vooral ver-

taalt als ‘zorgende gemeenschap’, een ge-

meenschap waarin mensen verantwoordelijk-

heid nemen voor elkaar, en elkaars lasten 

dragen. Hier noteer ik opnieuw dat Buma’s 

gemeenschapsbegrip vooral bedoeld lijkt om 
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Buma beroept zich in de recente HJ 
Schoo- lezing op een in de joods-
chris telijke traditie geworteld begrip 
van vrijheid, dat in samenhang met 
een behoud van nationale eigenheid 
richtinggevend zou moeten zijn bij 
het overwinnen van de fragmentatie 
in de samenleving die ‘de gewone 
Nederlander’ treft. Het vrijheids-
begrip van Paulus wordt echter ge- 
 kenmerkt door eenheid in verschei-
denheid, en allerminst door een 
tegenstelling tussen ‘zij’ en ‘wij’.

Op 4 september 2017 sprak Sybrand van 

Haersma Buma de negende HJ Schoo-lezing 

uit.1 In zijn lezing neemt Buma als uitgangs-

punt de ‘breuklijnen’ in de samenleving, 

waardoor een gezamenlijke waardeoriënta-

tie wordt belemmerd en aangetast. Daarin 

staat hij gelukkig niet alleen. Van vele kanten 

is gewezen op economische verschillen, die 

zelfs de rijkste landen verdelen. De Weten-

schappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 

onderzoekt maatschappelijke scheidslijnen 

van allerlei aard: niet alleen economisch, 

maar ook sociaal-cultureel en op het terrein 

van het gebruik van vormen van communi-

catie en informatie. In veel landen is het be-

sef van zulke maatschappelijke scheids-

lijnen politiek vermengd geraakt met vragen 

van identiteit: Wie zijn de rechtmatige dra-

gers van een staatsverband? Wie bepalen 

zijn leidende cultuur? Wie zijn ‘wij’? De ver-

deeldheid die daarmee gepaard gaat kan 

diep gaan, zoals in Catalonië, waar velen zich 

afkeren van de Spaanse nationale identiteit.

Maatschappelijke scheidslijnen mogen niet 

worden genegeerd of gebagatelliseerd. Maar 

hier moeten we wel oppassen. Het zijn geen 

scheidslijnen tussen goed en kwaad, zeker 

niet wanneer het gaat om de houding van in-

dividuen die zich aan de ene of aan de andere 

kant van zo’n scheidslijn bevinden. Maat-

schappelijke scheidslijnen zijn bovendien 

relatief: er zijn ook altijd legio mensen die 

niet duidelijk aan de ene of aan de andere 

kant van de lijn thuishoren. Het is dan ook de 

verantwoordelijkheid van politici, en eigen-

lijk van alle burgers, om zo veel mogelijk te 

voorkomen dat die maatschappelijke scheids-

lijnen tot achterstelling en onrecht leiden. 

Deze scheidslijnen mogen geen breuklijnen 

worden, en als dat toch gebeurd is, mogen ze 

door Ernst Hirsch Ballin  
& Paul van Geest
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 dat niet blijven. In een democratische rechts-

staat moeten wij elkaars lotgenoten worden 

om de koers van onze samenleving te bepalen.

De vraag die Buma aan de orde stelt, name-

lijk ‘in welke richting onze samenleving zich 

ontwikkelt, en zich vooral zou moeten ont-

wikkelen’ (p. 17), is wezenlijk. Hij noemt, zon-

der daar uitgebreid op in te gaan, de vraag-

stukken waar ‘politici en beleidsmakers 

wereldwijd geen raad mee weten’, zoals ‘glo-

balisering, digitalisering en robotisering, de 

vastlopende verzorgingsstaat, immigratie en 

het opkomende radicalisme’, alsook ‘kli-

maatverandering’. Buma onderkent dat deze 

kwesties kunnen leiden tot een ‘steeds onsta-

bielere nationale en geopolitieke situatie’ 

(p. 18). Maar is de richting die hij wijst er een 

die vanuit het christendemocratische ge-

dachtegoed een bouwsteen vormt voor een 

echt gezamenlijk uit te dragen antwoord?

Buma pleit vooral voor een herijking van de 

nu ontoereikende begrippen ‘vrijheid, ge-

lijkheid, en broederschap’ als opmaat tot een 

oplossing (p. 19), zoals ook de relativering 

van ‘het op de ratio gebaseerde vooruit-

gangsgeloof ’ hierbij helpt (p. 23). Tegenover 

de drie genoemde begrippen – gemunt in de 

Franse Revolutie en gelegen aan de basis van 

de westerse maatschappelijke orde – plaatst 

hij een in het christendom geworteld begrip 

van vrijheid, dat in samenhang met een be-

houd van nationale eigenheid richting-

gevend zou moeten zijn bij het overwinnen 

van de fragmentatie in de samenleving.

Die fragmentatie herleidt Buma tot een aantal 

‘breuklijnen’: ‘tussen jong en oud, autoch-

toon en allochtoon, hoger en lager opgeleid, 

kansrijk en kansarm’, alsook ‘tussen “tevre-

den” en “boze” burgers’ (p. 20). De ‘boze 

burgers’ ziet Buma als ‘gewone Nederlan-

ders’, die willen ‘werken, als er maar een 

baan is’, die hun kinderen een goede toe-

komst willen geven, maar die tegelijkertijd 

constateren dat de baan is vergeven ‘aan een 

immigrant of een Oost-Europeaan’ (p. 21). 

Met Samuel Huntington plaatst Buma de 

‘breuklijnen’ in het bredere perspectief van 

de botsing van beschavingen, waarin de 

breuklijn tussen de ‘westerse arrogantie, is-

lamitische intolerantie en Chinese assertivi-

teit’ zichtbaar wordt (p. 26). Op de ontstane 

breukvlakken raakten ‘de gewone Nederlan-

ders’ naar zijn idee iets kwijt, namelijk ‘hun 

gemeenschap, hun identiteit, het gevoel 

thuis en geborgen te zijn. Het werd beleefd 

als een diep gevoeld onrecht’ (p. 27).

Verwijzend naar Edmund Burke en Guillau-

me Groen van Prinsterer wil Buma de ver-

weesdheid die ‘gewone Nederlanders’ er-

varen, wegnemen door het belang van de 

ge meenschap tegenover het individu te bena-

drukken, waarbij in een gezonde samen-

leving rechten en plichten in balans zijn. 

Hiervoor is een gedeeld besef van onderlig-

gende waarden en normen vereist, en ook een 

bewustzijn ‘dat beslissingen voor de toe-

komst altijd genomen moeten worden met 

besef van de traditie waar we in staan. Dat 

symbolen nodig zijn die deze tradities in le-

ven houden’ (p. 35). Ook is hiervoor een ge-

meenschappelijk, gedeeld vrijheidsbegrip 

vereist. Het juiste vrijheidsbegrip herleidt 

Buma tot de traditie en de cultuur die veel 

 ouder zijn dan de Franse Revolutie: ‘een 

 eeuwenoude joods-christelijke waardentradi-

tie’ (p. 36). Hierin acht hij het vrijheidsbegrip 

van Paulus cruciaal. Hij brengt dit in verband 

met dienstbaarheid (p. 39), die op haar beurt 

weer tot bescheidenheid oproept (p. 42). Wie 

naar Nederland komt ‘als immigrant of als 

vluchteling wordt onderdeel van die gemeen-

schappelijke geschiedenis’ (p. 41).

1919
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Eigenheid wordt hier afwerend belicht, niet 

als een inspirerend vermogen tot het aan-

gaan van verbindingen en het vinden van 

vernieuwende syntheses. 

Buma ziet in het vrijheids-

begrip en in het hierop ge-

stoelde gemeenschapsbe-

grip, zoals deze in ‘de 

joods-christelijke traditie’ 

zijn doorgegeven, de uit-

gangspunten besloten 

waardoor de ‘gewone Ne-

derlander’ gevrijwaard kan 

blijven van de kwalijke ge-

volgen van het vooruit-

gangsdenken, waardoor hij 

ontheemd raakt in zijn ei-

gen land.

* * *
Voor zover Buma met zijn 

betoog wil voorzien in de 

leegte die een louter proce-

durele opvatting van de de-

mocratie laat ontstaan, 

moet dat worden toege-

juicht. De Duitse geleerde 

Ernst-Wolfgang Böckenförde merkte al vele 

jaren geleden op dat de democratische 

rechtsstaat niet zelf het gedachtegoed waar-

op hij is gebaseerd, in stand kan houden. 

Daaruit komt het belang voort van dragende 

politieke en ideële bewegingen, waarvan de 

christendemocratie er één wil zijn. Buma 

doet hier een beroep op de eigen ‘herkenbare 

gemeenschap met haar cultuur, identiteit en 

omgangsvormen’ (p. 29), ‘Onze traditie, 

onze cultuur en onze waarden zijn zo mooi, 

die geven we niet op, die mogen we niet laten 

verwateren. We horen ze te versterken en uit 

te dragen’ (p. 41). Deze eenzijdigheid doet 

echter geen recht aan de manier waarop cul-

turen zich ontwikkelen. De begin dit jaar 

overleden Duitse christendemocraat en oud-

president van Duitsland Roman Herzog was 

óók tegenstander van mo-

reel relativisme, maar liet- 

anders dan Buma -juist 

zien dat de aan Hunting-

ton ontleende afgrenzing 

van tegenover elkaar ge-

stelde ‘beschavingen’ niet 

met de realiteit in overeen-

stemming is en al hele-

maal geen rechtvaardiging 

kan opleveren voor een 

daarop gebaseerde 

 onverzoenlijke politiek.2 

Boosdoeners moeten wor-

den bestreden, niet hele 

beschavingen. Dat beant-

woordt aan de eigen con-

stitutionele identiteit van 

een democratische rechts-

staat, waarin de waardig-

heid van iedere mens met 

wat hem of haar eigen is, 

centraal staat. Dat is onder 

andere uitgesproken in de openingsartikelen 

van de Universele Verklaring van de Rechten 

van de Mens en het Handvest van de grond-

rechten van de Euro pese Unie.

Hiervoor is ook van belang dat het christen-

dom zich bewust is geworden van de eigen, 

diepgewortelde verbondenheid met de er-

kenning van de creatuurlijke waardigheid 

van ieder mens. Dit principe is in de tweede 

helft van de vorige eeuw in West-Europa veel 

scherper tot het bewustzijn van christenen 

doorgedrongen, en wel in confrontatie met 

de eigen aberraties, zoals vervolging van an-

dersdenkenden en medeplichtigheid aan de 

onderdrukking van volkeren in andere we-

Eigenheid  
wordt af -
werend 
belicht, niet 
als een inspi-
rerend ver-
mogen tot 
het aangaan 
van verbin-
dingen
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huidige, jammerlijk gepolariseerde, debat.

Buma brengt op goede gronden het christe-

lijke vrijheidsbegrip zoals dit is ontwikkeld 

door Paulus, in verband met bescheidenheid 

en dienstbaarheid. Terecht ook trekt hij zich 

het lot aan van de mensen – gewone mensen 

die niet delen in sociaaleconomische privile-

ges zoals door Piketty beschreven – die te lij-

den hebben van het wegnemen van bescher-

mende sociale wetgeving. De hernieuwde 

solidariteit met degenen die de bescherming 

van de publieke rechtsorde nodig hebben, 

past in de beste christelijke sociale tradities. 

Hierbij past wel de kanttekening dat zelfs 

vanuit het cda te lang medewerking is gege-

ven aan het harde economische beleid waar-

in ook de zwaksten hun ‘eigen broek moes-

ten ophouden’ en het Europese project werd 

opgeslokt door neoliberale economische po-

litiek. Op dit punt had een erkenning van 

vroegere tekortkomingen eveneens goed-

gedaan. Wij onderschrijven een keuze voor 

een socialere politiek, maar daarbij gaat het  

niet alleen om degenen die Buma de ‘gewone 

Nederlanders’ noemt. Door de koppeling 

van deze groep aan een geïdealiseerde natio-

nale geschiedenis laat Buma het ook in het 

Program van uitgangspunten verwoorde 

principe van culturele en ideële verscheiden-

heid helaas los – terwijl dat juist onmisken-

baar verband houdt met de paulinische op-

vatting van wat vrijheid werkelijk behelst. 

Het vrijheidsbegrip van Paulus wordt name-

lijk gekenmerkt door eenheid in verschei-

denheid en dus allerminst door een tegen-

stelling tussen ‘zij’ en ‘wij’, bijvoorbeeld 

tussen Joden en Grieken, Parthen en Elamie-

ten – al haalt Buma de passage uit de Brief 

van Paulus aan de Galaten (3,28) wel aan. Dat 

zou moeten doorwerken in een beleid van so-

lidariteit over begrenzingen naar tijd en 

relddelen. Maar precies  daarom is het nodig 

om op te passen met zelfgenoegzame verwij-

zingen naar het verleden, zoals Buma’s re-

ferte aan het begin van de Republiek der Ver-

enigde Nederlanden. Dat was wel een in 

bepaalde opzichten goed begin, voor zover de 

gewetensvrijheid werd erkend, maar de reali-

sering van vrijheid voor iedereen vergde nog 

veel lijden en strijd. Het door Buma aange-

haalde Plakkaat van Verlatinghe (p. 41) bracht 

vrijheid, maar nog lang niet voor iedereen 

in dezelfde mate. Katholieken waren in de 

Repu bliek op veel plaatsen op schuilkerken 

aangewezen, Joden werden pas nadat de 

door Buma slechts negatief belichte Franse 

Revolutie tot ons land was doorgedrongen 

burgers met gelijke rechten, de slavernij 

werd pas in 1863 afgeschaft, en vrouwenkies-

recht is hier nog niet ouder dan een eeuw.

* * *
In The invention of tradition beschrijven Eric 

Hobsbawm en Terence Ranger het proces ten 

behoeve van, bijvoorbeeld, de consolidatie 

van een nationale identiteit, waarin moed-

willig tradities worden ‘uitgevonden’ door 

bepaalde gebeurtenissen te retoucheren.3 

De sociale cohesie die hier idealiter uit voort-

vloeit, is dan op een onjuiste voorstelling van 

zaken gebaseerd. Er is  niets op tegen om te 

vertellen over datgene waarin een klein volk 

groot kan zijn: waterstaat, gastvrijheid, ver-

zet, de zorg voor medemensen in het werk 

van missie en zending. Maar een verwijzing 

daarnaar mist geloofwaardigheid als niet 

ook de keerzijden van de geschiedenis wor-

den onderkend en de gevolgen daarvan voor 

slachtoffers onder ogen gezien. Juist het in-

zicht in het eigen falen leidt tot bescheiden-

heid, die op haar beurt de door Buma aan-

gehaalde paulinische dienstbaarheid ten 

goede komt. Hier is een kans gemist in het 
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plaats heen, zoals paus Franciscus heeft uit-

getekend in zijn encycliek Laudato si’, over 

klimaat en wereldwijde vragen van recht-

vaardigheid.4

Een tegenstelling tussen bevolkingsgroepen 

mag volgens Paulus niet bestaan, als mensen 

tenminste in hun leven het vrijheidsbegrip 

gestalte willen geven dat hij voorstaat. Al 

worden ‘migranten’ niet met zoveel woor-

den uitgesloten als Buma over de ‘gewone 

Nederlanders’ spreekt, het is duidelijk dat 

hij niet aan hen denkt waar hij spreekt over 

teleurstelling of boosheid. Buma’s voorbeeld 

is dit: ‘[D]e gewone Nederlander [loopt] te-

gen een muur op. De baan is vergeven aan 

een immigrant of een Oost-Europeaan’ 

(p. 21). De immigrant die, hoewel Nederlan-

der geworden, ervaart dat zijn sollicitatie-

brief wegens een als herkomstaanduiding 

opgevatte naam terzijde wordt gelegd, staat 

in  zijn betoog niet op het netvlies. Zeker een 

politicus moet zich  het lot aantrekken van 

degenen die hij tegenkomt en niet worden 

gehoord, maar als anderen die evenmin wor-

den gehoord, daarbij des te meer worden af-

gewezen, raakt de door Buma nagestreefde 

maatschappelijke verbondenheid nog ver-

der uit het zicht. Verbondenheid in een sa-

menleving vereist allereerst wederzijds in-

levingsvermogen. Wie het heeft over de 

doorwerking van joodse tradities (en onder-

kent dat deze tradities eeuwenlang door 

christenen zijn ontkend of met geweld be-

streden), zal moeten denken aan het werk 

van de joodse filosoof Emmanuel Levinas, 

ook inspirator van tal van christelijke en hu-

manistische denkers, die de gebiedende blik 

van de Ander centraal stelt. De ander wiens 

blik wij ontmoeten, hoeft geen geloofs-

genoot te zijn: hij of zij kan een ongelovige 

zijn, of een man of vrouw met een ander ge-

loof – een moslim wellicht die hulp zoekt in 

zijn lijden onder criminelen die de naam van 

de islam hebben geüsurpeerd.

Dat ‘migranten’ niet degenen zijn aan wie is 

gedacht bij de ‘gewone Nederlanders’ blijkt 

ook een paar pagina’s verderop. De migran-

ten van de jaren zestig, lezen wij daar, ‘wer-

den als eerste werkloos toen de economie af-

remde. Ze verdienden niet meer het geld voor 

ons, wij moesten het geld gaan verdienen 

voor hen. Dát was niet de bedoeling. En de 

nieuwkomers bleken onze lonkende indivi-

duele vrijheid helemaal niet vanzelfsprekend 

te omarmen. Ze hielden veel meer dan ver-

wacht vast aan hun eigen geloof, taal en cul-

tuur. Intussen moest de Nederlander op een 

steeds bedreigender wereldmarkt concurre-

ren: Immigratie en globalisering brachten de 

clash of civilizations in ons huis. – De gewone 

Nederlanders bleven verweesd achter’ (p. 26). 

Deze passage is hoogst problematisch. Wie 

zijn in dit betoog ‘wij’? Immigranten en hun 

kinderen zijn niet degenen over wier óók 

vaak onverdiende uitsluiting uit het arbeids-

proces hier wordt gesproken; evenmin gaat 

het hier over de immigranten die mee het 

geld verdienen voor mensen, van welke af-

komst ook, die op een uitkering aangewezen 

zijn. Steeds  resoneert in de lezing een 

groepsgebonden tegenstelling. Maatschap-

pelijke scheidslijnen zijn er op allerlei ma-

nieren en in allerlei schakeringen, maar ze 

mogen geen breuklijnen tussen bevolkings-

groepen worden; dát moet christen-

democratische politiek kenmerken.

In het verlengde van de stilering die in de in-

vention of tradition besloten ligt, worden van 

migratie in de lezing slechts de schaduw-

zijden belicht. Een oppervlakkige kennis-

neming van de Nederlandse economische en 

culturele geschiedenis laat al zien hoeveel be-
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Buma’s Schoo-lezing Maatschappelijke scheidslijnen mogen geen breuklijnen worden
Ernst Hirsch Ballin & Paul van Geest

langrijke facetten hier terzijde worden ge-

schoven; dat kan niet worden weggestreept 

tegen de gewelddadigheid van groepen die 

zich nu onder migranten manifesteren, noch 

omgekeerd. Ook hier zou de bereidheid no-

dig zijn om zich in te leven in degenen in wier 

familiegeschiedenis andere ervaringen zijn 

ingekerfd – mensen die ook medeburgers en 

Nederlanders kunnen zijn. Voor Paulus im-

pliceert de ware vrijheid het vermogen om 

zich werkelijk te verplaatsen in degene die 

men ontmoet en/of die hulp nodig heeft. De 

gemeenschap waarin in existentiële vrijheid 

wordt geleefd, ontstaat bij de gratie van het 

feit dat de Jood, Parth, Griek of heiden zich 

weet in te leven in de situatie van de ander, dat 

deze een gezicht heeft, en in al zijn ogen-

schijnlijke schamelheid werkelijk iets bij te 

dragen heeft aan de gemeenschap waartoe hij 

gerekend wil worden. Dialoog wordt hierbij 

verondersteld, maar deze is niet het belang-

rijkst.  

Uitgerekend de joods-christelijke traditie 

gaat verder. Zij kenmerkt zich door een gast-

vrijheid en een empathische betrokkenheid 

bij mensen die elkaar ontmoeten  Dat is te 

herleiden tot de nomadische ervaring die aan 

de grondslag van het jodendom lag: wie niet 

gastvrij is voor buitenstaanders, loopt in ei-

gen kwetsbaarheid gevaar. De keerzijde van 

het besef van de eigen kwetsbaarheid was dus 

de gastvrijheid. Vrijheid gebeurde als men el-

kaar herkende in het breken van het brood. 

De joodse en christelijke tradities ontstonden 

juist in een door empathie gekenmerkte dia-

loog met anderen, omdat de zorgen om het 

brood, om de kinderen, om de toekomst, bij 

elkaar herkend werden. Gemeenschap consti-

tueerde zich in het besef dat zorg gedeeld 

werd. Dit is ware vrijheid: zich gedragen te 

weten. Dit is wat Paulus zegt: alter alterius on-

era portate (‘Draagt elkanders lasten’). Zo ont-

staat vrijheid.

Het vrijheidsbegrip van Paulus veronderstelt 

dus inlevingsvermogen in de positie van an-

deren. Daaruit is het verbindende vermogen 

van de christendemocratie voort gekomen, 

dat zowel maatschappelijke als culturele en 

politieke tegenstellingen kon overbruggen.

Noten

1  Sybrand Buma, ‘Verwarde tijden!’ die om rich-
ting vragen. HJ Schoo-lezing 2017. Amsterdam: 
Elsevier Weekblad, 2017.

2  Roman Herzog, Wider den Kampf der Kulturen. 
Eine Friedensstrategie für das 21. Jahrhundert. 
Frankfurt am Main: Fischer Verlag, 2000.

3  Eric Hobsbawm en Terence Ranger (red.), The 
invention of tradition. Cambridge: Cambridge 
University Press, 1983.

4  Paus Franciscus, Laudato Si’ / Wees geprezen. 
Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis. 
Vaticaanstad/Poeldijk: Libreria Editrice Vati-
cana/Stg InterKerk, 2015.
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Sybrand Buma zette in zijn HJ Schoo- 
lezing zwaar in op de oorzaken van 
de onlustgevoelens die veel mensen 
terecht koesteren jegens de samen-
leving waarin ze zijn terechtgeko-
men en de snelle veranderingen 
waar mee ze de afgelopen jaren wer-
den geconfronteerd. Maar hij zou 
méér moeten bieden, ook de kans op 
nieuwe pers pectieven.

In het onlangs verschenen boek Schoonheid 

macht liefde beschrijft oud-sp-Tweede Kamer-

lid Sharon Gesthuizen hoe deze drie zaken 

bij haar steeds terugkomen in het leven en in 

de politiek.1 Ze vertelt hoe ze als onzeker 

meisje uit een katholiek milieu terechtkomt 

in de politiek, in de sp, en daarbinnen wor-

stelt met idealen, haar streven naar perfec-

tie, machtspolitiek en de Haagse en andere 

werkelijkheden. In de commentaren op haar 

boek werd vooral aandacht besteed aan hoe 

zij, en anderen, leden onder de dominantie 

van Jan Marijnissen, met als belangrijkste 

insteek dat ze niks nieuws schrijft: iedereen 

wist dat Marijnissen, die de partij opbouwde 

vanuit de gemeenteraad in Oss tot 25 zetels 

in de Tweede Kamer, lastig zaken kon los-

laten en jarenlang fractievoorzitter én partij-

voorzitter was. Is dit een overblijfsel van 

oudmaoïstisch centralisme? 

De sp is een interessante mix van drie groe-

pen: in de PvdA teleurgestelde socialisten, 

oud-communisten uit Noordoost-Gronin-

gen, en linkse kvp’ers die binnen het cda 

geen gehoor meer kregen. Marijnissen 

kwam, evenals Emile Roemer, uit die laatste 

stroming. Het is interessant je af te vragen of 

mensen als Marijnissen zich in hun leider-

schap laten voeden door hun katholieke wor-

tels. De kritiek die er in de jaren zestig kwam 

op de katholieke kerk was dat het daar ver-

stikkend was, dat de eigen inbreng moest 

passen in het voorgeschreven format, en dat 

de leider (meneer pastoor, de bisschop, de 

paus) onfeilbaar was; katholieke kerkverla-

ters die bij de sp uitkwamen moeten zich 

hebben afgevraagd of ze daar, met het Rode 

boekje van Mao als de nieuwe catechismus, 

niet in een keurslijf waren terechtgekomen 

dat nog sterker was dan het Roomse.

* * *
Wat geeft dit boek van Gesthuizen ons mee 

voor de politiek van vandaag en voor ons 

 eigen cda? Kunnen we binnen onze partij al-

tijd alles zeggen wat we willen? Geven we bin-

nen het cda ruimte aan de pluriformiteit die 

door Frank van den Heuvel

De auteur is bestuurslid van Socires en 
oud- redacteur van Christen Democratische 
 Verkenningen.

ACTUALITEIT
Buma’s Schoo-lezing Na de analyse 
aandacht voor toon en verbinding
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Buma’s Schoo-lezing Na de analyse aandacht voor toon en verbinding
Frank van den Heuvel

past bij een brede volkspartij? Is de groep 

rond Buma niet te klein? Zo komen we onver-

mijdelijk bij de HJ Schoo-lezing van Sybrand 

Buma. NRC Handelsblad en Trouw constateren 

dat er binnen het cda geen debat is over de in-

houd en de richting van dit verhaal.

In zijn lezing analyseert Buma de situatie in 

‘verwarde tijden’. Hij beschrijft hoe mensen 

onzeker en boos zijn, maar dat het in feite 

slechts gaat om gewone Nederlanders die 

houvast zoeken; dat ze het moeilijk hebben 

door het ‘doorgeschoten individualisme’ en 

doordat er te veel nadruk ligt op ‘vrijheid en 

gelijkheid’, een erfenis van de Franse Revolu-

tie. Er is in ons land, aldus Buma, te weinig 

aandacht voor onze West-Europese traditie 

en voor collectieve waarden. Als oplossings-

richting kiest Buma een conservatieve koers 

en toon.

De analyse in Buma’s verhaal is juist, raak, in-

teressant en relevant, maar 

de inhoud mist enkele be-

langrijke elementen en de 

toon is te somber. Terecht 

geeft Buma de lange histo-

rische lijnen aan en sluit hij 

aan bij onze cultuur, maar 

hij moet sneller weggaan 

van de angst, en naar oplos-

singen zoeken. Die zitten 

in de inhoud. Hij benoemt 

terecht de moderniteit in relatie tot de chris-

telijke ethiek, maar werkt deze te weinig uit. 

Oplossingen op het gebied van energie, in-

novatie, hightech, de vele ontwikkelingen in 

het Nederlandse en het internationale be-

drijfsleven, geven juist ruimte voor een posi-

tieve kijk op de toekomst. We kunnen alle 

vraagstukken oplossen als Nederland of – en 

dat element mis ik ook in Buma’s verhaal – 

via Europese en andere internationale samen-

werking. We hebben dan overheid, markt én 

maatschappij nodig.

* * *
Buma mag de christendemocratie wel wat 

meer presenteren als een stroming die in alle 

tijden met eigentijdse oplossingen komt. 

Het ‘Wij zijn de tijden’ van Augustinus biedt 

immers soms meer vastheid dan conserva-

tieve denkers als Edmund Burke. En als we 

over historische lijnen spreken, moeten we 

ook de opbouw van Europa langs christende-

mocratische beginselen als subsidiariteit, 

solidariteit en gespreide verantwoordelijk-

heid benoemen. We moeten, net als vroeger, 

over de eigen grenzen heen kijken; dat is ook 

van belang voor de ‘gewone Nederlanders’.

Ook de toon in Buma’s lezing is matig geko-

zen: deze kan en moet beter, positiever. Min-

der boos, cynisch en uitsluitend, en meer 

uitnodigend en verbindend. Buma haakt aan 

bij onzekere gevoelens, 

maar te veel wordt daar-

mee, en dat is in lijn met de 

brexit, Trump en Wilders, 

de kaart van de angst ge-

speeld. De populisten ex-

ploiteren de angst: angst 

voor een groeiende vluch-

telingenstroom, voor een 

islam die onze cultuur zal 

vernietigen, voor een gul-

zig Brussel, voor een nietsontziende Poetin, 

voor instortende pensioenen, voor egoïsti-

sche bankiers, voor banen inpikkende robots, 

voor Groningse aardbevingen. En ook voor 

marktwerking, die lang niet iedereen bracht 

wat beloofd was, maar wel snelle winsten op-

leverde voor handige mensen, van Panama tot 

in de Londense City.

Er zijn twee basisemoties voor mensen: 

angst en liefde. De ene is ook het antwoord 

2525

Te veel wordt 
de kaart van 
de angst 
gespeeld
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op de andere. Misschien is de gewenste reac-

tie op de voornoemde angst niet rationeel, 

maar meer emotioneel: liefde, warmte, naas-

tenliefde, compassie, barmhartigheid, per-

spectief. De politicus die met het échte ant-

woord op angst komt, wint de mensen. Het is 

het verhaal van de samenleving die meer is 

dan wetten en law-and-order, geld en kilte, 

politie en hekken. De partij, maar liever de 

politicus, die dit nieuwe verhaal van liefde, 

hoop en perspectief tegenover de angst kan 

zetten, heeft het enige echte antwoord op de 

onzekerheid, en daarmee op Wilders en zijn 

pvv. Om terug te gaan naar de Franse Revolu-

tie: naast vrijheid en gelijkheid hebben we 

ook broederschap nodig. Die kan het cda 

bieden, maar hoe? Juist in verwarde tijden 

moeten we de verbinding zoeken, maar ik 

vraag me af of de toon van de HJ Schoo-lezing 

dat mogelijk maakte.

* * *
Buma, of het cda, kan hier drie wegen kie-

zen. De eerste is de verongelijkte: boos zijn 

omdat velen zich keren tegen onze visie die 

teruggaat op traditie, religie en onze begin-

selen. De drijfveer is dan antagonistisch, en 

het resultaat is dat we tegenover anderen ko-

men te staan, waardoor polarisatie ontstaat. 

De tweede weg betreft een zeker conservatis-

me dat een bepaald ideaal voor ogen heeft: 

een vertrouwde nestgeur, een tikkeltje natio-

nalistisch. Maar dat is te veel terugkijken: de 

wereld is nu eenmaal anders dan vijftig jaar 

geleden, de mensen zijn anders en de om-

standigheden ook. Een conservatieve opstel-

ling leidt te vaak tot starheid en, daardoor, 

tot isolement; er is te weinig aansluiting bij 

nieuwe generaties. De derde weg is even op-

recht als de andere twee, maar hier is er geen 

‘ultieme waarheid’. Wederom zijn de wortels 

van belang, maar deze worden warmer en 

minder stellig uitgedragen. Er is beslist ge-

voel voor traditie, maar niet verongelijkt of 

conservatief. Wat is dan het resultaat? Waar 

de eerdere varianten vaak sterven in polari-

satie en isolement, zien we hier verbinding. 

Je gaat, vanwege de openheid, het gesprek 

aan; je toont begrip voor de ander, maar zet 

ook je eigen verhaal, waarden en geloof neer. 

Deze combinatie van openheid en verbin-

ding is cruciaal, juist ook om mensen voor je 

te winnen. De mensen in Zuid-Nederland, 

stemmend op basis van cultuur, gevoel en 

sfeer; de ondernemers, de verworvenheden 

van de markt ziend; de nieuwe generaties, 

die naast de kritische noten die Buma terecht 

afschiet richting anderen, óók het positieve 

geluid willen horen. Je wint mijn ouders, 

mijn broers en onze kinderen, die in hun 

hart cda’er zijn en zoeken naar redenen om 

op het cda te stemmen, maar de laatste keer 

niet of met grote twijfel op de partij gestemd 

hebben. Drie generaties!

In plaats van antagonisme en isolatie, zoals 

Gesthuizen die bij de sp ervoer, zijn verbin-

ding en een positieve toon nodig. Een aanpas-

sing in deze richting kan van het cda weer 

een echte volkspartij maken. Buma’s Schoo-

lezing was goed, maar heeft een vervolg no-

dig in uitwerking en toon.

Noten

1 Sharon Gesthuizen, Schoonheid macht liefde. In 
het leven en de politiek. Breda: De Geus, 2017.
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De Duitse christendemocraten lij-
ken op hun retour, ondanks een 
sterke politiek leider. De Nederland-
se christendemocraten zijn juist 
langzaam uit het dal aan het klim-
men, met een politiek leider die bij 
de Tweede Kamerverkiezingen het 
CDA weer ‘een blos op de wangen’ 
heeft gegeven. Kan Buma wat van 
Merkel leren, of zou Merkel juist bij 
Buma te rade moeten gaan?

Op zondag 24 september jl. vonden in Duits-

land de verkiezingen voor de Bondsdag 

plaats. Op 15 maart werden in Nederland de 

verkiezingen voor de Tweede Kamer gehou-

den. De uitslagen laten zien dat de Duitse 

christendemocraten (cdu/csu) met afstand 

de grootste partij zijn (32,9 %),1 terwijl het cda 

maar net de derde partij van Nederland is ge-

worden (12,4 %).2 Hoe komt dat? Wat zijn de 

overeenkomsten tussen Duitsland en Neder-

land, en wat zijn de verschillen? En ten slotte: 

wat kunnen wij in Nederland van de Duitse 

christendemocraten leren?

* * *
Aan de Duitse dichter Heinrich Heine wordt 

de uitspraak toegeschreven dat in Nederland 

alles vijftig jaar later gebeurt dan in Duits-

land. Nu de uitslag van de Bondsdagverkie-

zingen zich nog maar vers in het geheugen 

heeft genesteld, zou je enigszins parafrase-

rend kunnen stellen dat in Duitsland in poli-

tieke zin alles vijftien jaar later gebeurt dan 

in Nederland.

De afgelopen vijftien jaar heb ik altijd met 

een mengeling van bewondering en jaloezie 

de stabiliteit van het politieke bestel in 

Duitsland geprezen. Hoe kon het toch dat in 

twee landen die in menig opzicht (econo-

misch, cultureel, sociaal) vergelijkbaar zijn, 

het politieke klimaat zo anders is?

In eerste instantie ligt het dan voor de hand 

om te verwijzen naar stabilisatoren die in de 

Duitse wet zijn vastgelegd, zoals de kies-

drempel van 5 % en de mogelijkheid om als 

kiezer twee stemmen uit te brengen. Ook de 

overheidsondersteuning van politieke par-

tijen helpt. De rol en de functie van politieke 

partijen worden in de Duitse politiek als we-

zenlijk gezien. Duitse politieke partijen wor-

den veel meer en beter gesubsidieerd dan de 

Nederlandse.

* * *
Toch is dat een al te oppervlakkige analyse 

gebleken, want de uitslagen van de Duitse 

Bondsdagverkiezingen over de periode 2005-

door Marnix van Rij

De auteur is cda-Eerste Kamerlid en voorzitter 
van de cda-evaluatiecommissie die het rapport 
Op de goede weg heeft geschreven.

ACTUALITEIT
cda moet sterkere dialoog met cdu 
aangaan
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2017 laten wel degelijk ook forse verschuivin-

gen in het electoraat zien. Zo heeft Die Linke 

(2017: 9,2 %) ten koste van de Duitse sociaal-

democraten definitief een plek veroverd aan 

de linkerkant van het politieke spectrum. Dat 

is vergelijkbaar met de positie die de sp (2017: 

9,1 %) ten opzichte van de PvdA heeft ingeno-

men. In 2013 bleef de rechts-populistische be-

weging Alternative für Deutschland (AfD) 

net onder de kiesdrempel (4,7 %). Dat is in 

2017 veranderd: met 12,6 % behaalde AfD pre-

cies hetzelfde percentage als de pvv in Neder-

land. Die Grünen haalden 8,9 % en Groen-

Links 9,1 %.

De winst voor AfD is met name ten koste ge-

gaan van de Duitse christendemocraten, 

vooral in Beieren, maar ook in de Oost-Duit-

se deelstaten. Het lijkt erop dat dit geen tij-

delijk verschijnsel is; in Nederland hebben 

wij inmiddels meer dan vijftien jaar ervaring 

met populistische bewegingen.

* * *
Het cda heeft in de afgelopen campagne een 

‘redelijk alternatief ’ geformuleerd voor de 

grote onvrede die er onder veel kiezers leeft. 

Het cda heeft compassie getoond voor de zor-

gen van veel mensen over werk, zorg, de oude 

dag en de gevaren van buiten. Sommigen noe-

men dat ‘een ruk naar rechts’, anderen zien 

daar de nieuwe sociale kwestie in. Zelf behoor 

ik tot de laatste categorie. In die zin is het cda 

er onder leiding van Buma in geslaagd om tij-

dens de campagne een duidelijk profiel te kie-

zen. In die zin zou je kunnen zeggen dat het 

cda ‘op de goede weg’ is,3 maar er moet in de 

periode 2017-2021 nog een heel stevige inhou-

delijke vertaalslag plaatshebben om weer die 

echte volkspartij te kunnen worden.4

* * *
Het verschil met de cdu onder leiding van 

Angela Merkel is dat de Duitse christen-

democraten ruim twaalf jaar onafgebroken 

aan het bewind zijn en dat voor nog eens vier 

jaar gaan continueren. Maar ook de Duitse 

christendemocraten hebben zeer fors ver-

loren (–8,6 %), en de grote vraag die zich daar 

gaat voordoen is hoe de politieke toekomst er 

voor de cdu/csu uitziet in de periode ná 

 Angela Merkel. De Duitse politiek zou zo-

maar een fase van meer instabiliteit in kun-

nen gaan. Ook in Duitsland zal het ingewik-

keld zijn om een coalitie te vormen van in 

wezen vier partijen: cdu, csu, fdp en Die 

Grünen. Het alternatief is wederom een gro-

te coalitie tussen de christendemocraten en 

de sociaaldemocraten. Dat zou wel in tegen-

spraak zijn met de uitslag: beide partijen 

zijn bij de laatste verkiezingen gezamenlijk 

bijna 14 % van het electoraat kwijtgeraakt, en 

sinds 2002 maar liefst 23,5 %. Desalniettemin 

geven de Duitse kiezers in meerderheid 

(53,5 %) nog altijd hun stem aan cdu/csu 

(33 %) en spd (20,5 %).

De uitslag van de Duitse verkiezingen laat 

zien dat ondanks het verlies de Duitse chris-

tendemocraten een echte middenpartij zijn. 

In 1998 haalden de Duitse christendemocra-

ten 35,1 % van de stemmen, na zestien jaar do-

minant leiderschap van Helmut Kohl. De uit-

schieter was echter in 2013, met maar liefst 

41,5 % onder Merkel. Dat zijn percentages 

waar het cda alleen maar van kan dromen. In 

1998 haalde het cda 18,4 % en in 2017 12,4 %. 

Het hoogtepunt in de afgelopen twintig jaar 

bereikte het cda onder leiding van lijsttrek-

ker Jan Peter Balkenende in 2003: 28,6 % van 

de stemmen.

De cdu van Merkel positioneert zich als een 

echte middenpartij (‘Mitte’). Met een sterke 

leider bestrijkt de partij gezamenlijk met de 

csu5 een electoraat dat vergelijkbaar is met 

dat van de vvd (2017: 21,3 %) en het cda (2017: 
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12,4 %).6 In Nederland zijn er ook nog confes-

sionele concurrenten voor het cda, zoals de 

ChristenUnie (2017: 3,4 %) en de sgp (2,1 %), 

iets waar de cdu/csu geen last van hebben, 

vooral vanwege de kiesdrempel.

Wat heeft Merkel het cda geleerd?

– Merkel is bereid geweest om leiderschap te 

tonen. In de regel is Merkel een voorzichtig 

en behoedzaam politicus, gematigd en al-

tijd bereid tot het compromis. Zij heeft 

daarentegen ook moed aan de dag gelegd 

bij het nemen van moeilijke beslissingen, 

zoals bij de Energiewende, de Griekse crisis 

en de toestroom van vluchtelingen. Zij 

durft positie te kiezen, soms tegen de pu-

blieke opinie in.7 Dat is niet zonder risi-

co’s, maar getuigt wel 

van leiderschap.

– Het maken van moeilij-

ke keuzes kost kiezers. 

Hoewel er veel kiezers 

zijn verloren aan de 

fdp (1.360.000) en AfD 

(980.000), is het opmer-

kelijk dat er onder de 

groep ‘thuisblijvers’ kiezers gewonnen 

zijn (380.000).

De drie belangrijkste onderwerpen bij de 

Duitse verkiezingen waren onderwijs, terro-

rismebestrijding en de pensioenen. Daar-

naast maken Duitse kiezers zich zorgen dat 

de samenleving uiteenvalt, dat de criminali-

teit toeneemt en dat de invloed van de islam 

op de Duitse samenleving te groot wordt. Bij-

na allemaal sociaal-culturele thema’s, en veel 

minder sociaal eco nomische thema’s.

– Van de kiesgerechtigden heeft 36 % van de 

vrouwen op de cdu/csu gestemd en 32 % van 

de mannen. Merkel haalde in haar eigen 

kiesdistrict, Vorpommern-Rügen – Vor-

pommern-Greifswald i, maar liefst 44,0 %.

– Van de laagopgeleiden stemde 38 % op 

Merkel, en van de hoogopgeleiden 30 %. De 

fdp en Die Grünen trekken vooral hoog-

opgeleide kiezers.

– Merkel heeft onder alle leeftijdsgroepen 

kiezers aangetrokken. In de categorie 18-

24 jaar het minst, maar toch nog altijd 

24 %, en boven de 70 het meest: 45 %.

– De cdu is de grootste partij onder nieuwe 

kiezers, zowel in West-Duitsland als in 

Oost-Duitsland, namelijk 25 % en 21 %.

– Van de groep gepensioneerden heeft 41 % 

op de cdu/csu gestemd. Daarnaast heeft 

de cdu onder alle groepen stemmen ver-

worven: werklozen 20 %, werknemers 23 % 

en zelfstandigen 36 %.

In algemene zin kun je uit 

een analyse van de verkie-

zingsuitslag stellen dat de 

cdu/csu in alle opzichten 

een echte volkspartij zijn. 

De partij heeft een brede 

aanhang in alle lagen van 

de bevolking en in alle 

leeftijdsgroepen. Nergens zakken de cdu/

csu onder de 20 % (al zijn dit natuurlijk wel 

gemiddelden).

* * *
Het cda kan het volgende van de cdu van 

Merkel leren: kies inhoudelijk en positio-

neer je in het midden van de politiek met een 

centrumrechtse uitstraling. Kapitaliseer het 

feit dat het cda een nieuwe politiek leider 

heeft die grote naamsbekendheid heeft. De 

volgende keer kan Buma een serieuze pre-

mierskandidaat zijn. Het cda moet nu stre-

ven naar meer herkenbare vrouwelijke poli-

tici. Electoraal heeft het cda nog veel te 

winnen onder vrouwelijke, jonge, nieuwe en 

migrantenkiezers. Naar Nederland vertaald 

CDA en CDU/
CSU kunnen 
van elkaar 
leren
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bevinden die kiezers zich vooral in de groot-

stedelijke gebieden in de provincies Bra-

bant, Gelderland, Zuid-Holland en Noord-

Holland.8 Het cda moet zich niet uitsluitend 

richten op de lager en middelbaar opgelei-

den, maar ook op dat deel van de vooral ook 

jonge, hoger opgeleiden dat de oplossingen 

van het cda deelt. De Nederlandse uitslag 

laat zien dat het cda onder al die groepen ge-

lijkelijk scoort.

* * *
Ik wil eindigen met de oproep dat cdu/csu 

en het cda een veel intensievere dialoog 

moeten aangaan. Want de cdu/csu kunnen 

leren van het cda en van de gevolgen van de 

versplintering in de Nederlandse politiek. 

De cdu/csu zijn nu nog goed voor 32,9 % van 

de stemmen, maar zij zullen zich moeten 

gaan voorbereiden op een structureel lagere 

aanhang onder het electoraat (circa 25 %). Het 

cda is op de goede weg, maar zal de komen-

de jaren bij de verdere inhoudelijke verdie-

ping en profilering de goede keuzes moeten 

maken, zodat de partij weer die brede volks-

partij (circa 25 %) kan worden die de cdu/csu 

in Duitsland zijn. Beide kunnen van elkaar 

leren.

Noten

1  De percentages en andere Duitse gegevens die 
in dit artikel zijn gebruikt, zijn ontleend aan de 
volgende website van de ard: wahl.tagesschau.
de.

2  Ontleend aan de website van de Kiesraad: www.
kiesraad.nl.

3  Zie het rapport Op de goede weg van de cda-
evaluatiecommissie, dat op het komende 
 partijcongres (4 november 2017) wordt aan-
geboden.

4  Zie ook: Hans Janssens, ‘De brede volkspartij 
als waarborg en tegenwicht voor populisme’, 
in: Geerten Boogaard, Jan Prij, Jan Schinkels-
hoek en Hans Vollaard (red.), Christendemocra-
tie: voor het volk, door het volk (cdv Zomer 2017). 
Amsterdam: Boom, pp. 104-110.

5  Overigens vinden de Duitse kiezers in meer-
derheid dat cdu en csu te veel verdeeld zijn. 
Dat kan een probleem opleveren. De csu zal 
de neiging krijgen om zich veel meer te gaan 
profileren. In Beieren haalde de AfD 12,4 % en 
de fdp 10,2 %. Overigens is de csu nog altijd 
met afstand de grootste partij in Beieren, met 
38,8 % van de stemmen.

6  In dit verband verwijs ik naar de analyse van 
Maurice de Hond (www.peil.nl). De Hond ziet 
een overeenkomst tussen de uitslag van de 
Tweede Kamerverkiezingen in 2010 in Neder-
land en de Duitse Bondsdagverkiezingen in 
2017.

7  Zie Michèle de Waard, Angela Merkel. Een 
politieke biografie. Amsterdam: Amsterdam 
University Press, 2017.

8  Zie ook: Pieter Gerrit Kroeger, ‘Ergens tussen 
Vlieland en Avondland’, in: Boogaard e.a. 2017, 
pp. 111-120.
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Liberalisme op rechts
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Wee de politicus die de onderbuikgevoelens 

van burgers vertolkt, aanwakkert dan wel be-

speelt.

Onderbuikgevoelens zijn impulsen, kram-

pen, oprispingen. Niet per se kwaadaardig, 

maar dom en vooral: onbeschaafd. Lelijk. 

Slordig. Vies. Je behoort je ervoor te schamen, 

in ieder geval in het openbaar.

Afgaande op de gewaarwording van gevoe-

lens in mijn eigen lichaam, bestaan er ook 

boven buikgevoelens. Paniek is een onderbuik-

gevoel, bezorgdheid een bovenbuikgevoel. 

Lust en begeerte zijn onderbuikgevoelens, 

verliefdheid en liefdevolle fascinatie boven-

buikgevoelens, met vlinders die kunnen op-

stijgen tot in de keel en je zouden willen laten 

zingen, zacht. Frustratie, woede en wrok bal-

len een stenen vuist achter je navel; verdriet 

valt als zware regen tussen je schouderbladen, 

je borst in. Een overlopend binnenmeer.

Bovenbuikgevoelens zijn eerder verwant aan 

eb en vloed dan aan blikseminslag en vul-

kaanuitbarsting.

Doordat er in opiniërende media nooit over 

bovenbuikgevoelens wordt gesproken, ver-

liezen we onderscheidingsvermogen en he-

ten álle gevoelens fout. Vergeten wordt dat 

gevoelens toch aan de basis van veel ideeën en 

idealen liggen en, hoewel subjectief, niet per 

se egocentrisch en onredelijk zijn. Ze uiten of 

onderdrukken is de kwestie niet, maar veel-

eer: hoe breng je ze op een vruchtbare manier 

ter sprake? Ook daar is gevoeligheid voor no-

dig. Intuïtie in plaats van instinct. Fijngevoe-

ligheid. Interesse en eerbied voor de gevoe-

lens van een ander, samen met het vermogen 

om je daarbij voorstellingen te maken. Mee-

voelen, je op stemmingen en gemoedsbewe-

gingen van anderen afstemmen, betekent ze-

ker niet dat je er blind mee instemt.

Wat mij betreft mogen politici best vaker la-

ten blijken dat het lot van welke groep dan 

ook hun aan het hart gaat, in plaats van dit ge-

voel te verbergen achter een dor vertoog over 

normen en waarden. Dit moet uiteraard geen 

trucje worden. Krokodillentranen komen, het 

woord zegt het al, uit het primitieve reptie-

lenbrein. Of uit die vermaledijde onderbuik. 

In het Engels heeft gut feeling overigens een 

positievere betekenis. Het is, bijvoorbeeld: de 

kans ruiken, voelen, en toehappen – succes 

verzekerd.

Maar negatief of positief: ik denk dat onder-

buikgevoelens altijd om geduld vragen. Ze 

mogen in een vloek en een zucht worden ge-

wekt, maar dat betekent nog niet dat je er ook 

snel naar dient te handelen. Ik weet nog hoe 

bijzonder het was om zwanger te zijn. Het 

nieuwe leven in me te voelen groeien, van 

onderbuik aanzwellend tot het hart, en uit-

dijend naar buiten. De warmte, de zorg en de 

tederheid die dagelijks toenamen en die na de 

bevalling bleven. Net als de dankbaarheid, de 

geraaktheid. Daartoe waren die negen maan-

den ‘in verwachting’ onontbeerlijk. Dat voel-

de de vader trouwens net zo.

door Désanne van Brederode

De auteur is schrijver. In deze rubriek belicht 
ze een woord of uitdrukking uit het politieke 
taalveld.

Onderbuikgevoelens

UITGESPROKEN 
POLITIEK 31
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‘Drieërlei nationale tint worstelt in den 

schoot van ons volksbestaan om den voor-

rang’, stelde Abraham Kuyper in 1879 in ‘Ons 

program’, de ruim 1300 bladzijden waarin hij 

het programma van de Anti-Revolutionaire 

Partij toelichtte: ‘De Roomsche, wier beeld en 

utopie in den alouden tijd onzer grafelijke 

regeering ligt. De Revolutionaire, wier ideaal 

en type de model-Staat van onze Fransche of 

Duitsche doctrinairen vormt. En tusschen 

die beiden in, de Christelijk-puriteinsche, die 

ónze richting vertegenwoordigt en wier 

bloeitijd saâmvalt met het glorietijdperk on-

zer Republiek.’

* * *
Ruim zestig jaar later, in de vroege zomer van 

1945, onderscheidde Gerard van der Leeuw, 

net benoemd tot minister van Onderwijs, 

Kunsten en Wetenschappen in het konin-

klijke kabinet-Schermerhorn/Drees, in het 

boekje Balans van Nederland maar liefst zes 

lagen in het Nederlandse volksbestaan: een 

heidense, een katholieke, een hervormde, 

een roomse, een humanistische en een nihi-

listische.

Het valt niet moeilijk om de zes ‘lagen’ van 

Van der Leeuw te herleiden tot de drie ‘tin-

ten’ van Kuyper. Belangrijker edoch is het 

verschil in benadering. Kuyper zag drie rich-

tingen naast elkaar; Van der Leeuw daaren-

tegen veronderstelde eenheid: lagen die sa-

men één ‘geestelijken ondergrond’ vormen.

* * *
Gerard van der Leeuw, godsdienstfenomeno-

loog van wereldfaam, was een man van de 

Doorbraak. Na de bevrijding sloot hij zich 

aan bij de Nederlandse Volksbeweging en 

vervolgens bij de Partij van de Arbeid. In zijn 

verhandeling keerde hij zich tegen ‘de be-

faamde “vier zuilen”, waarop ons volks-

bestaan heette te rusten, maar die practisch 

stonden voor vier volken’. Hij zocht de een-

heid van het Nederlandse volk. ‘Sterk is weer 

het verlangen geworden naar een “commune 

mesure”, een algemeenen regel, waarover al-

len het eens zijn.’ Van der Leeuw voorzag een 

nieuwe gezindheid, ‘Nederlandsch en chris-

telijk’. Het volk mocht niet terugvallen ‘in 

zijn verdeeldheid tusschen neutraliteit en 

christelijkheid’, maar diende de gemene 

maat te vinden ‘in het kruis van Christus’. 

‘De gemeenschap van brood en beker is de 

grondslag van alle gemeenschap sedert 

Christus, ook die van het volk.’

Dat was typische Doorbraaktaal, waar con-

fessionelen, maar ook traditionele sociaal-

democraten, niets mee konden. Van der 

Leeuw wilde bijeenbrengen wat zich simpel-

weg niet meer liet samenvoegen. Hij moest 

weinig hebben van ncrv, kro en vara, maar 

nog minder van het ‘neutrale radiogif ’ dat 

de avro bracht. Hij streefde naar een natio-

nale omroep, die alles op een hoger cultureel 

peil zou brengen. De Doorbraak was bepaald 

niet vrij van arrogantie en dwang.

* * *

door Jan Dirk Snel

De auteur is historicus. In deze rubriek belicht 
hij de actualiteit vanuit parlementair-historisch 
perspectief.

Doorbraak

BINNENHOF 
BUITENOM32
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Abraham Kuyper was uiteraard ook niet be-

scheiden. ‘De anti-revolutionaire of christe-

lijk-historische richting vertegenwoordigt, 

voor zooveel ons land aangaat, den grond-

toon van ons volkskarakter, gelijk dit, door 

Oranje geleid, onder invloed der hervor-

ming, omstreeks 1572, zijn stempel ontving’, 

aldus de eerste woorden van het antirevolu-

tionaire program. Kuyper leefde lang ge-

noeg om te zien dat die pretentie, ondanks 

initiële successen, niet werkelijk vol viel te 

houden. Belangrijker is echter dat hij de ver-

scheidenheid erkende.

In alle drie richtingen die hij onderscheidde, 

vertoonde zich ‘aldoor hetzelfde Nederland-

sche volkskarakter, maar telkenmale spelend 

in een anderen grondtoon, naar gelang van 

het beginsel waardoor het in gisting geraak-

te en het doelwit dat het zich koos’. Kuyper 

wist heel goed hoe door toedoen van de ka-

tholieken de Bijbel uit de volksschool was 

verbannen. En hij begreep waarom die aan-

vankelijk hun heil bij de ‘liberalisten’ ge-

zocht hadden. Maar ook die andere richtin-

gen konden billijkerwijs hun plaats claimen. 

‘De eisch, dien wij thans onszelven dienen te 

stellen, is, dat we aan zoodanige regeerings-

denkbeelden ingang zoeken te verschaffen, 

die èn Roomsch, èn Puritein, èn Revolutio-

nair als burgers, met gelijke plichten en ge-

lijke rechten, elk op zijne wijze en voor zijn 

deel en in zijne mate doen bijdragen tot de 

vorming van een hoogere volkstype, waar-

door de eenheid van het nationaal bewust-

zijn weer kan worden hersteld.’

Dat is het punt. Kuyper was geen pluralist in 

die zin dat hij de keuze tussen ultieme doel-

einden – à la Isaiah Berlin – arbitrair achtte, 

maar hij was wel zo fair om het goed recht 

van andere stromingen feitelijk te erkennen. 

Hij was er niet op uit ‘uitsluitend een land te 

bevredigen, waarin niets dan Calvinistische 

antirevolutionairen woonden’. Hij zocht een 

modus vivendi voor ‘alle partijen’.

* * *
In hun eerste gezamenlijke program van 1896 

konden katholieke politici uiteraard niet pre-

tenderen de grondtoon van het Neder landse 

volkskarakter te vertegenwoordigen. Maar 

hun gehoorzaamheid aan de Heilige Stoel 

ging gepaard met een oprechte trouwbetui-

ging aan Oranje, de grondwet en het vader-

land. Zij konden niet anders dan de bestaan-

de pluraliteit aanvaarden. Alleen de derde 

funderende partij van het cda, de chu, op-

gericht in 1908, had moeite met diversiteit. 

Zij beschouwde Nederland ‘als een Christe-

lijke Staat in Protestantschen zin’.

Vanuit zijn christelijk-historische achter-

grond moest Gerard van der Leeuw voor zijn 

eenheidsstreven die essentiële protestantse 

claim laten vallen. Wie de HJ Schoo-lezing 

van Sybrand Buma naleest (‘Verwarde tijden!’ 

die om richting vragen), zal beseffen hoezeer 

deze hem daarin bijvalt en afstand neemt van 

het gangbare confessionele en christendemo-

cratische gedachtegoed. Ondanks lippen-

dienst aan de identiteit van de gemeenschap-

pen die Nederland vanouds kenmerkten, 

springt hij zonder nadere uitleg over op het 

veronderstelde ‘gemeenschappelijke histori-

sche en culturele besef ’ van het ene Neder-

landse volk. Verscheidenheid is ‘nooit een 

doel op zich geweest’, zegt Buma nu. O nee? 

Voor de integratie van minderheden achtte 

het cda ‘behoud van eigen identiteit’ altijd 

noodzakelijk. Als erfgenaam van drie elkaar 

weersprekende tradities kon de partij niet 

 anders dan verscheidenheid principieel om-

armen. Waarachtig nationaal besef kan alleen 

divers zijn.
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Demonstratie tegen TTIP: Burgers eisen zeggenschap over inhoud van economisch beleid
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Vrijhandel onder druk
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Internationale handel en 
rechtvaardige verhoudingen

De internationalisering van de handelsstromen heeft 
wereldwijd tot een enorme reductie van armoede geleid. 
De verschillen binnen landen zijn echter toegenomen, en 
dat roept weerstand op. Handel kan in machtsstrijd tussen 
arbeid en kapitaal ontaarden zodra deze ‘productiefactoren’ 
als louter middelen worden gezien voor het creëren van 
economische groei. Een christendemocratische toetssteen voor 
internationale handel is of deze al dan niet menswaardig 
bestaan mogelijk maakt, en of hij bijdraagt aan vermindering 
van onrechtvaardige verhoudingen. De hedendaagse vraag 
is niet: ‘Hoe maken we internationale handel vrij van allerlei 
belemmeringen?’, maar: ‘Hoe draagt internationale handel bij 
aan persoonlijke groei en het welzijn van de gemeenschap?’

door Jan Prij & Gerrit de Jong

Prij is hoofdredacteur ad interim van Christen Democratische Verkenningen. 
De Jong is lid van de redactie van Christen Democratische Verkenningen.

Na de val van de Muur was er wereldwijd optimisme over de verspreiding 
van democratie. Ook zou het nog maar een kwestie van tijd zijn en de zege-
ningen van de vrije markt zouden zich tot in alle hoeken en gaten van de 
wereld hebben verspreid. Inmiddels is er van dat optimisme weinig over. 
Autoritaire leiders zijn aan een opmars bezig en de lasten en baten van 
geglobaliseerde markten lijken niet voor iedereen zo gunstig uit te pakken 
als voorspeld. Volgens sommigen is de ‘perverse’ globalisering een gevolg 
van de doorgeschoten liberalisering van het kapitaalverkeer (die vanaf de 
jaren tachtig van de vorige eeuw werd ingezet onder invloed van het beleid 
van Thatcher en Reagan). Ook de economische crisis (waarbij nationale 
staten de banken overeind hielden) heeft laten zien dat handel pas kan 
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gedijen op grond van goede afspraken en duidelijke institutionele kaders, 
waarbinnen vrijheid van handelen en verantwoordelijkheid samen op 
 kunnen gaan. Inmiddels staan handelsverdragen overal onder druk van-
wege de vrees dat hierdoor juist grote bedrijven te veel macht zouden krij-
gen. Juist deze verdragen kunnen echter handvatten bieden om verstandi-
ger met de effecten van globalisering om te gaan.

Economen waren lang bij uitstek de pleitbezorgers voor vrij verkeer van 
goederen, geld, mensen en ideeën, maar inmiddels zien zij ook de scha-
duwzijden. In een eloquent betoog belicht de Harvard-econoom Dani 
 Rodrik1 het fenomeen globalisering vanaf het ontstaan in de zeventiende 
eeuw tot heden, met daarin belangrijke mijlpalen als het akkoord van 
 Bretton Woods en de Washington-consensus.2

Maximale globalisering blijkt een utopie: globalisering verhoudt zich 
maar moeizaam tot nationale zelfbeschikking en democratie. De oplossing 
ligt volgens Rodrik in ‘slimme globalisering’. Landen moeten het recht heb-
ben en houden om hun eigen sociale verworvenheden, regels en instituties 
te bepalen en te verdedigen. En als bijvoorbeeld door handel aantoonbaar 
binnenlandse sociale of milieunormen bedreigd worden waarvoor onder de 
bevolking brede steun bestaat, dan moet een land het recht hebben daar 
barrières tegen op te werpen. In een paper over de economie van het popu-
lisme pleit Rodrik niet alleen voor meer ruimte voor dit soort nationale keu-
zes, maar ook voor handelsverdragen die niet – zoals nu het geval is – vooral 
positief zijn voor het kapitaal.3 Als we meer steun van de bevolking willen 
voor globalisering, is het van belang dat nieuwe stappen en verdragen ten 
goede komen aan de factor arbeid, die nu overal in het defensief zit.

De andere zijde van de medaille is dat protectionisme nog meer de dood 
in de pot is. In deze uitgave waarschuwen daarom diverse auteurs het cda 
om niet in die valkuil van nationalisme en protectionisme te trappen.4

Een christendemocratisch perspectief: vrijheid in 

verbondenheid

In veel beschouwingen over de effecten van economische globalisering 
(wereldwijde handel van goederen en diensten) komt naar voren dat deze 
effecten positief zijn. Zo heeft het opnemen van landen in handelsnetwer-
ken van goederen en diensten de armoede enorm gereduceerd: de verschil-
len tussen landen zijn kleiner geworden. Binnen landen zijn ze echter ge-
groeid.5 Het is dan ook zo dat niet alle groepen profiteren van vrijhandel; 
de baten en lasten ervan zijn niet evenwichtig verdeeld. Vooral lager op-
geleiden zijn de dupe van transitieprocessen – maar zij zijn juist ook 
 degenen die gedupeerd worden door een protectionistische agenda.6
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Vanuit socialistisch perspectief wordt vrijhandel wel opgevat als een 
machtsstrijd tussen de productiefactoren arbeid en kapitaal, en vanuit 
liberalistisch perspectief als een manier van het organiseren van de pro-
ductie die opzichzelfstaande autonome individuen in staat stelt om in hun 
levensonderhoud te voorzien. In een christendemocratische optiek zijn 
deze visies problematisch: ze miskennen dat vrijheid alleen in verbonden-
heid met anderen gestalte kan krijgen binnen gemeenschappen op ver-
schillende niveaus. Zodra de productiefactoren arbeid en kapitaal los van 
elkaar komen te staan en louter als middel worden opgevat om tot produc-
tiegroei of rendement te komen, kan er inderdaad een machtsstrijd ont-
staan die uiteindelijk destructief is voor elke vorm van samenwerking en 
economische bloei.

Zo heeft zich een vorm van kapitalisme doorgezet waarin bedrijven zelf 
handelswaar zijn geworden en de economie los is komen te staan van de 
samenleving waar zij deel van uitmaakt. Niet langer is de reële economie 
uitgangspunt; ondoorzichtige financiële producten maken de dienst uit. 
Deze ontworteling staat aan de basis van de economische crisis.

We krijgen wellicht beter zicht op de economie en de wetten die haar 
vormgeven door de vraag te stellen naar de toevoegde waarde voor de 
 samenleving. In deze cdv-bundel kiezen we voor deze invalshoek. Niet 
vrijmaking van verbanden en relaties staat centraal, maar het laten bloeien 

daarvan. Vrijhandel vindt niet in 
het luchtledige plaats (zoals wel 
letterlijk gesuggereerd wordt in de 
standaard abstracte theoretische 
beschouwingen erover), maar gedijt 
alleen bij de gratie van goede rela-
ties. Ook is het niet zo dat vrijhan-
del als vanzelf voor iedereen de 

hoogst haalbare resultaten oplevert, de best mogelijke wereld voor allen, 
waarbij we dan alleen wat noodzakelijke ongelijkheden en fricties op de 
koop toe moeten nemen (wat de historicus Joseph Vogl de oikodicee van de 
economie noemt, waarop de hoofdstroom van de economische wetenschap 
is gegrondvest).7

Om markten goed te kunnen laten functioneren zijn verdragen tussen 
marktpartijen vereist, instituties en een goed lopend politiek systeem. 
De markt heeft als het domein waarbinnen de vrijheid kan floreren, arbeids-
krachten nodig die met zorg zijn opgevoed, betrouwbaar en betrokken zijn, 
en een zekere bezieling hebben. Deze capaciteiten kunnen niet ‘door ruil’ 
worden verkregen, maar ze vormen wel de voorwaardelijke  condities waar-
binnen de ruiltransacties soepel en duurzaam kunnen verlopen.

Vrijhandel vindt niet in het 
luchtledige plaats, maar gedijt 
alleen bij de gratie van goede 
relaties
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Behoudens dit sociaal kapitaal dat in zorgrelaties groeien kan en dat de 
markt niet genereren kan,8 heeft de markt ook een zeker mate van justice 
nodig, zoals een respect voor de rechten van andere mensen en een zeker 
minimum aan inkomen en toegang tot essentiële voorzieningen voor 
 iedereen. Zonder dat kunnen economische actoren gedwongen worden tot 
desperate exchanges die hun en de samenleving als geheel meer kwaad dan 
goed doen.

In de mainstream economische wetenschap zijn echter die banden en 
relaties weggesneden die in het werkelijke economische leven essentieel 
zijn.9 Dat was ook precies de bedoeling van de economische-modellen-
makers die aan de basis stonden van de modellen die wij nu nog in de prak-
tijk gebruiken (bijvoorbeeld bij het Centraal Planbureau). Onder de indruk 
van de successen van de toenmalige natuurkunde hebben economen hun 
vakgebied weten te rationaliseren, te zuiveren van alle passies, van alle 
waarden, van alle morele overtuigingen – kortom, van al onze reëel be-
staande vrijheid. Het doel daarvan was de economie tot ‘neutrale’ waarde-
vrije wetenschap om te vormen, gericht op het zo efficiënt mogelijk aan-
wenden van schaarse middelen voor gegeven doelen. Het streven was om 
economie het aanzien te geven van een moderne natuurwetenschap, naar 
het lichtende voorbeeld van de klassieke mechanische natuurkunde. Zo 
beschouwden de grondleggers van de neoklassieke economie haar als 
 sociale fysica. Het marktsysteem van volledige vrije mededinging werd een 
vorm van zuivere wetenschap omdat het ging over het samenspel van de 
blinde en niet te veranderen krachten van de natuur, die onafhankelijk van 
de menselijke wil bestaan. Prijzen zijn daarbij te vergelijken met de zwaar-
tekracht. Het economisch systeem wordt beschouwd als een vectorveld in 
de goederenruimte, waarin ieder deeltje (atoom) een positie van optimale 
potentiële energie (nut) probeert te verwerven. In dit mechanische wereld-
beeld was zeker geen plaats voor incoherent gepraat over solidariteit, en 
eindelijk kon afgezien worden van elke beschouwing over moraliteit.10 
Terwijl economie juist een morele wetenschap is, bedoeld als dienst aan 
het goede leven.11

Relationele perspectieven op internationale handel

Vanuit zo’n relationeel en moreel perspectief van economie als dienst aan 
het goede leven moeten we het belang van markten niet onderschatten, 
maar evenmin het belang van de rechtsstaat en gedeelde normen en waar-
den.12 Het gaat ook om het institutionele evenwicht tussen verschillende 
coördinatiemechanismen in het maatschappelijke verkeer. Voorkomen 
moet worden dat relaties (in bijvoorbeeld gezinnen of binnen bedrijven) 
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zelf inzet van economisering en kortetermijngewin worden, want dan kun-
nen mensen niet tot bloei komen.

Belangrijk is het inzicht dat ruiltransacties zelf deel uitmaken van een 
bredere gemeenschappelijke samenhang en naast de eigenlijke deal (con-
tract 1) een vertrouwenscontract (contract 2) en een samenlevingscontract 
(contract 3) vooronderstellen. Die laatste twee (impliciete) contracten, het 
vertrouwenscontract en het samenlevingscontract, zijn geschonden. 
 Herstel van deze vormen van contractbreuk, het repareren van wat Buijs in 
deze cdv de ‘heilige drie-eenheid’ van handel noemt, vooronderstelt een 
vorm van bekering van economisch actoren die precies in het opnieuw 
herkennen van die bredere maatschappelijke samenhang zijn basis heeft.13

Opvallend is dat zowel vanuit het onderwijs als in het bedrijfsleven sig-
nalen van zo’n ommekeer zichtbaar zijn. Zo is de onvrede over het econo-
mieonderwijs die zich deels van onderop ontwikkeld heeft, opvallend. 
Economiestudenten hekelen het gebrek aan theoretische, methodologi-
sche en interdisciplinaire variatie. Ze stellen de dominantie van de 
neoklassieke school aan de kaak, die economische vraagstukken als een 
mathematisch oplosbaar vraagstuk van winst of nutsmaximalisatie voor-
stelt. Er is volgens hen gebrek aan scholing in de geschiedenis van het eco-
nomisch denken, en er wordt te veel nadruk gelegd op statistiek en wis-
kunde. Studenten vinden dat de economische wetenschap wereldvreemd 
is geworden. Zij stellen dat vormen van pluralisme in het economisch 
 onderwijs essentieel zijn voor een gezond publiek debat, voor de vitaliteit 
van de democratie en voor de betrokkenheid bij de publieke zaak. Het ge-
brek aan pluriformiteit beperkt niet alleen het onderwijs en het onderzoek, 
maar ook het vermogen om met de multidimensionale uitdagingen van de 
eenentwintigste eeuw om te gaan, variërend van financiële stabiliteit, 
voedselzekerheid tot klimaatverandering. De echte wereld waarin wij 
 leven zou moeten terugkeren in het onderwijslokaal.14

Ook in het bedrijfsleven vindt een ommekeer plaats, waarbij de vrijheid 
van ondernemen in toenemende mate als een verantwoordelijkheid tot 
ondernemen wordt opgevat. Mede onder druk van maatschappelijke ont-
wikkelingen, maar ook van binnenuit, wordt de roep om globale produc-
tieketens waarbinnen de wereldwijde handel in toenemende mate 
 plaatsvindt duurzamer en rechtvaardiger te maken, steeds luider.15 
Dat vrijhandel wordt gebruikt om de eigen verantwoordelijkheid te ontlo-
pen en allerlei ongerechtigheden toe te dekken roept woede op en wordt in 
toenemende mate niet geaccepteerd.16 In de kwestie van internationale 
handel komt daarmee de vraag naar publieke gerechtigheid naar voren als 
paraplu voor de andere christendemocratische waarden, zoals rentmees-
terschap, solidariteit en gespreide verantwoordelijkheid.
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Slimmer globaliseren: van liberalisering naar het productief 

maken van nieuwe verbindingen

Grenzeloze economisering – begrepen als liberalisering en losmaking van 
de factoren arbeid en kapitaal van hun banden met de samenleving – leidt 
tot onacceptabele vormen van uitbuiting en ongelijkheid, en uiteindelijk 
zelfs tot uitholling van de rechtsstaat en van de democratie.17 Het is daar-
om begrijpelijk dat hedendaagse handelsverdragen niet meer zozeer in het 
teken staan van vrijmaking van belemmeringen (zoals de bevrijding van 
tariefstructuren en handelsbarrières), maar veeleer in het teken van nieu-
we vormen van handels- en investeringspolitiek (met aandacht voor duur-
zaamheid, mensenrechten, en investeringen in sociaal beleid en de infra-
structuur van lidstaten en regio’s).18 Op de agenda staat het vraagstuk van 
‘slimmer globaliseren’, of wat de eu ‘inclusieve globalisering’ noemt: het 
compenseren en begeleiden van de verliezers, afstemming van regelge-
ving, én handhaving van Europese waarden. De nieuwe Europese politiek 
is minder naïef en meer offensief van aard, en durft de belangen van de 
eu-burgers te beschermen.19 Hoe een en ander praktisch ingevuld gaat 
worden, staat echter nog te bezien.

Sommigen zijn optimistisch over de mogelijkheden van een nieuwe, 
bredere handelspolitiek. Zo is volgens Marko Bos voor voedselzekerheid 
geen permanente inkomenssteun voor boeren meer nodig en is het cda te 
veel op de oude wereld van de handelspolitiek ingesteld.20 Verduurzaming 
van de landbouw komt niet zomaar tot stand; deze vraagt om een omslag 
naar vergoedingen voor natuur- en waterbeheer, die nu echter door chris-
tendemocraten wordt tegengehouden. Anderen laten zien hoe de nieuwe 
handelsverdragen stap voor stap nu al voor verduurzaming kunnen zor-
gen.21

Toch is de ontluikende consensus over inclusieve groei binnen de eu 
nog zeer kwetsbaar. De kunst zal zijn om de ambities en de verdieping van 
de eu-consensus niet tot verwijdering van wereldwijde partners te laten 
leiden.22 Daarnaast is een consistent nationaal beleid op het terrein van 
fusies en overnames nodig, want dit wordt nu nog te veel door koudwater-
vrees en opportunisme bepaald.23

Hoe dan ook komt met de vraag hoe we moeten inspelen op de economi-
sche globalisering, ook de vraag naar adequate en gedeelde normen en 
standaarden op het gebied van sociale zekerheid, onderwijs en duurzaam-
heid op de agenda te staan. De uitdaging voor het cda is of het erin slaagt 
mee te gaan met zo’n offensieve Europese agenda, die ook op nationaal en 
regionaal terrein een uitgebreide toerustings- en investeringsagenda voor 
burgers vraagt. Het is zaak globalisering te redden van haar al te enthou-
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siaste voorstanders en te fanatieke tegenstanders, zonder zelf in troebel 
nationalistisch vaarwater terecht te komen.
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De heilige drie-eenheid van het 
economisch verkeer

Het economisch verkeer draait bij de gratie van de eerbiediging 
van een drie-enig contract: het formeel-juridische contract, 
het vertrouwenscontract en het samenlevingscontract. 
Het vertrouwenscontract en het samenlevingscontract zijn 
echter de afgelopen periode verwaarloosd, met alle gevolgen 
van dien. Er is een vernieuwingsagenda voor (financiële) 
instellingen en hun personeel nodig die herstel van die 
contractbreuk beoogt. Net als bij het theologische leerstuk 
van de drie-eenheid vooronderstelt dit herstel een ommekeer. 
En als er één inzicht is dat vele wereldreligies en filosofische 
stromingen delen, dan is het dit: een ommekeer is niet 
gemakkelijk, maar beslist mogelijk.

door Govert Buijs

De auteur is als bijzonder hoogleraar politieke filosofie en levensbeschouwing en 
als bekleder van de F.J.D. Goldschmeding-leerstoel Economie in relatie tot Civil 
 Society verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam, en als bijzonder hoog-
leraar christelijke filosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

In deze bijdrage1 wil ik graag het leerstuk van de drie-eenheid aan de 
orde stellen. ‘Wees niet bevreesd’, zeg ik direct tegen de lezer: ik zal het 
niet over het complexe theologische leerstuk hebben dat onder die naam 
de geschiedenis is ingegaan. Wat ik aan de orde wil stellen is de economi-
sche drie-eenheid, namelijk die van het contract, of nog simpeler: van elke 
economische transactie, elke markttransactie. In veel van de economische 
mainstreambenaderingen en ook in onze alledaagse ervaring is er de 
 neiging om transacties op de markt – het kopen of verkopen van kaas, 
 vastgoed, hypotheken, of wat dan ook – te versimpelen tot monistische, 
simpele handelingen: koper en verkoper zijn het eens over de prijs, en dan 

CDV1703_DEF.indb   44 05-10-17   09:57



Govert Buijs

De heilige drie-eenheid van het economisch verkeer

45

Christen Democratische Verkenningen | Herfst 2017

volgt de handdruk of handtekening – de deal is gesloten. Daarbij vergeten 
we echter wat er allemaal nodig is, willen markten kunnen werken. En we 
vergeten dat we bij elke transactie, hoe simpel ook, gebruikmaken van de 
voorwaarden die het mogelijk maken dat de transactie tot stand komt zoals 
we graag willen dat die tot stand komt. En omdat en voor zover we ons van 
die voorwaarden geen rekenschap geven, parasiteren we er eigenlijk een 
beetje op – en dat gaat op de lange termijn nooit goed. De parasiet heeft de 
neiging zijn gastheer langzaam op te eten en graaft daarmee ook zijn eigen 
graf. De recente kredietcrisis is een voorbeeld van wat er kan gebeuren als 
mensen transacties afsluiten zonder zich te bekommeren om de relaties en 
de samenleving waarbinnen die transacties plaatsvinden.

Nadere reflectie op de hiervoor genoemde economische drie-eenheid 
geeft aanleiding tot een vernieuwingsagenda voor (financiële) instellingen 
en hun personeel, waarvan ik in deze bijdrage vijf kernelementen noem.

Drie contracten

Ik spreek in raadselen en zal het voorgaande daarom snel toelichten. 
De kern van wat ik in deze bijdrage beweer is het volgende: elke markt-
transactie impliceert dat er in feite niet één contract gesloten wordt, maar 
drie contracten tegelijk. Het eerste contract, het zichtbaarste, wordt vrij-
wel altijd ook aan het papier toevertrouwd, al is het maar in de vorm van 
een kassabon. Dit contract beschrijft het concrete tit for tat: een pot pinda-
kaas voor ¤ 1,50. Of een credit default swap (cds; in de praktijk een enorm 
pak papier c.q. een digitaal bestand vol beschrijvingen van onderliggende 
waardes en verplichtingen) voor die en die prijs. Laten we dit tit for tat 
 contract 1 noemen: het formeel-juridische contract.

Maar tegelijk met elk eerste contract wordt altijd ook een tweede geslo-
ten. Dit tweede contract staat niet op papier; het is een stilzwijgend con-
tract. Dit stilzwijgende contract 2 maakt echter pas goed contract 1 moge-
lijk. Dit tweede contract beschrijft dat de beide contractanten in contract 1 
beloven de andere contractpartner niet te bedonderen. Het bestaan van 
contract 2 kan heel makkelijk aangetoond worden, namelijk ex negativo: 
als ik bij het sluiten van contract 1 zou weten dat de ander de boel belazert 
of dat van plan is, gaat de transactie überhaupt niet door. Ik moet er dus op 
vertrouwen dat er inderdaad pindakaas in die pot zit, of dat de cds inder-
daad tot uitbetaling leidt, mochten de betreffende crediteuren in gebreke 
blijven, enzovoort. Contract 2 is het vertrouwenscontract.

Er is nog een derde contract: de beide contractanten sluiten in hun 
transactie tegelijk ook een contract met de omringende samenleving. 
Ze gaan ervan uit dat de samenleving hun onderlinge afspraak zal eerbie-

CDV1703_DEF.indb   45 05-10-17   09:57



Christen Democratische Verkenningen | Herfst 2017

nieuwe relationele perspectieven

46

digen, maar vooral ook dat deze ervoor zal zorgdragen dat, mocht de ander 
in gebreke blijven, effectief verhaal mogelijk is. Met het sluiten van con-
tract 1 doet men dus een beroep op en maakt men gebruik van de over-
koepelende rechtsorde zoals die functioneert binnen een bepaalde samen-
leving (of ook internationaal, via allerlei afspraken van die samenleving 
met andere samenlevingen). Het simpele papier, van kassabon tot geschre-
ven overeenkomst, maar ook de mondelinge afspraak, verwijst impliciet 
naar een samenleving waarin er een rechtsorde is die als achtergrond en 
ondergrond mensen in staat stelt om te produceren, te handelen, te con-
sumeren, to deal and weal.

Dat betekent ook dat beide partijen in contract 1 zich impliciet verbin-
den aan de samenleving, in contract 3. Daarom mag van hen verwacht wor-
den dat inzet voor het welzijn van die samenleving ook onderdeel is van 
het contract dat met de totstandkoming van een transactie aan de orde is. 
Dit derde contract kunnen we het maatschappelijk of burgerschapscon-
tract noemen. Minimaal dient men de samenleving niet te schaden, zo 
stelt dit contract. Maar gebruikmaken van iets, is al een impliciete bevesti-
ging ervan: contracten steunen dus op de rechtsorde, maar houden die ook 
mede in stand. Het ligt voor de hand die steun ook expliciet te maken en 
bewust, als markthandelaren, verantwoordelijkheid te nemen voor een 
goede maatschappelijke orde. In de laatmoderne samenlevingen wordt dit 
maatschappelijk element zelfs gedeeltelijk financieel vertaald: de contrac-
tanten betalen btw, een belasting over de toegevoegde waarde die in het 
verhandelde product gerealiseerd is en die in de transactie als het ware 
gematerialiseerd wordt.

De eenheid van de drie contracten

Deze drie contracten zijn drie verschillende contracten, en tegelijk zijn ze 
één. Ieder die op een markt opereert, werkt de facto gelijktijdig met alle 

drie contracten. Waar één van de 
drie ontkend of verduisterd wordt, 
kan een transactie niet tot stand 
komen. Men kan echter de aan-
dacht voor contract 2 en contract 3 
wel minimaliseren, juist omdat ze 
schijnbaar onzichtbaar zijn. Ook 
kan er wel enige compensatie 
plaatsvinden tussen de drie con-

tracten, al naargelang de partijen in contract 1 de andere twee contracten 
voluit dan wel mondjesmaat erkennen. Is het laatste het geval, dan levert 

Waar één van de drie 
contracten ontkend of 
verduisterd wordt, kan een 
transactie niet tot stand 
komen
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dat hoge transactiekosten op, materieel en immaterieel. Als men het twee-
de contract minimaliseert, wordt het eerste contract een enorm pak papier 
en raakt dit volstrekt verjuridiseerd. Als men het samenlevingscontract 
minimaliseert, kan de samenleving niet anders dan reageren met een 
steeds toenemende regelgeving, waarmee op termijn de creatieve vrijheid 
wordt ondermijnd die nodig is in en voor het economisch verkeer. Of men 
maakt een van de twee impliciete contracten tot een expliciet contract – als 
mensen vertrouwen gaan kopen – en dan zitten we dicht in de buurt van 
corruptie.

Maar zelfs in situaties als de voorgaande kan de drie-eenheid nooit vol-
ledig ongedaan worden gemaakt. Immers, als achteraf blijkt dat partijen 
een loopje genomen hebben met een van de drie contracten, dan volgen 
woede en frustratie, en worden verdere transacties erg lastig. Als openbaar 
wordt dat partijen expliciet het tweede of het derde contract geschonden 
hebben, hebben die partijen een groot probleem dat op termijn zelfs tot 
liquidatie van het bedrijf aanleiding kan zijn (denk aan Arthur Andersen 
en Enron als vroege voorbeelden). Ook de woede rond de rol van de banken 
in de afgelopen tien jaar komt hieruit voort. Daarmee zitten we midden in 
de actualiteit, en worden meteen ook de contouren helder van de vernieu-
wingsagenda die we als samenleving te verkennen en in gang te zetten heb-
ben.

Maatschappelijke ontwikkelingen

We leven in economisch nog immer zeer voorspoedige tijden. Zelfs de 
financiële crisis heeft niet de verwoestende impact op de reële economie 
gehad die we in de jaren dertig hebben gezien tijdens een vorige crisis. 
Toch leven we in cultureel en sociaalpsychologisch en dus ook politiek zeer 
hectische tijden. Veel burgers voelen nauwelijks geborgenheid. ‘Met mij 
gaat het goed, met ons gaat het slecht’, zo heeft de vorige directeur van het 
scp, Paul Schnabel, dat uitgedrukt. Onder burgers heerst het gevoel ver-
raden te zijn door contractpartners, door de samenleving. Het vertrouwen 
is geschonden. Er is inmiddels een diep gevoeld wantrouwen tegen institu-
ties, van staat tot kerk, van woningcorporatie tot zorginstelling, van ban-
ken tot onderwijsinstellingen. Het woord ‘burgerschap’ is afgeleid van 
‘borg’ en gaat inderdaad over ‘geborgenheid’, maar mensen ervaren insti-
tutioneel momenteel weinig geborgenheid.

Het gevoel van verraad door elites kwam – te idealistisch en te roman-
tisch – als eerste tot uitdrukking in de Occupybeweging, maar barst nu 
met veel grotere kracht uit in de populistische bewegingen wereldwijd, 
recentelijk ook in Duitsland, dat hiervoor tot voor kort nog enigszins 
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 immuun leek. Er lijkt in dit opzicht een nauwe psychologische verwant-
schap te bestaan tussen ‘links’ (Bernie Sanders, sp, ‘Die Linke’) en ‘rechts’, 
waarbij momenteel rechts meer momentum lijkt te hebben dan links, en 
beter in staat lijkt aan de boosheid een stem te geven. De golven van het 
geschonden vertrouwen beuken hoog tegen ons politieke landschap aan, 
en her en der heeft dit tot ernstige overstromingen geleid: we hebben nu 
een, ronduit gezegd, krankjorum functionerende Amerikaanse president, 
een uit de eu tredend Groot-Brittannië, een Italië dat dit pad wellicht ook 
volgt, politieke verlamming in Nederland en Duitsland, een Franse presi-
dent die met zijn partij verkozen is bij de gratie van een immense meerder-
heid van thuisblijvers.

De aanjaagrol van de financiële sector bij deze onrust

Het is duidelijk dat de financiële sector en de financiële crisis bij deze 
maatschappelijke onrust een sleutelrol hebben gespeeld. Funke, Schula-
rick en Trebesch hebben laten zien dat in de periode 1870-2014 steeds en-
kele jaren na een financiële crisis ook een politieke crisis uitbreekt, waarbij 
met name rechts-populistische partijen de wind in de zeilen krijgen, een 
effect dat zich niet in dezelfde mate voordoet bij andere economische 
 crises.2 Financiële instellingen spelen dus een sleutelrol in de samenle-
ving, en dat zullen ze moeten erkennen. Zij zijn belangrijke hoeders van 
het vertrouwen in de samenleving in het algemeen. Dat inzicht is voor 
 financiële instellingen ook een kwestie van eigenbelang: in een onrustige 
samenleving is het moeilijk opereren.

Het gewicht van die rol heeft ongetwijfeld te maken met de combinatie 
van de ‘bestaansnabijheid’ van geld en financiële reserves voor mensen 
enerzijds en de omvang van de financiële sector anderzijds. Het ligt nogal 
voor de hand dat – zelfs voor niet-geldwolven – het kunnen beschikken 
over het geld waar men op rekende (soms moeizaam bijeengespaarde 
spaarpotjes of beleggingen) nogal basaal is voor het levensgenot en, dieper 
nog, de bestaanszekerheid van mensen – en dat het dus zeer ingrijpend 
voor hen is wanneer zij het gevoel hebben dat anderen er met hun geld 
vandoor gaan.

De bepalende rol van financiële instellingen komt ook voort uit het 
enorme belang van financiële factoren in zo ongeveer alle afwegingen die 
in de politiek en binnen organisaties en instellingen gemaakt worden: 
binnen universiteiten, in zorginstellingen en binnen de politiek lijkt het 
vaak alleen nog maar over geld te gaan.
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Wat nodig is: enkele korte aanduidingen

Welke heroriëntatie is er nodig in deze situatie? Ik noem hierna vijf 
kernelementen van de vernieuwingsagenda.

1. Het herinneren van het tweede en het derde contract

Zoals gezegd: elke markttransactie bestaat uit drie contracten: het zicht-
bare contract (van de simpele kassabon tot een dik pak papier, afhankelijk 
van waar het over gaat) en daarnaast het vertrouwenscontract en het maat-
schappelijke contract. Essentieel is dat het tweede en het derde contract 
weer alle aandacht krijgen en dat er minder aandacht uitgaat naar het eer-
ste contract. Dat wil zeggen: de betrouwbaarheid en de vertrouwenwek-
kendheid van banken in de relatie met klanten dienen buiten kijf te staan 
(contract 2), en banken dienen zich bewust te zijn van hun maatschappe-
lijke betekenis (contract 3).

2. Een nieuwe ethiek

Veel aandacht is er de laatste jaren voor de persoonlijke ethiek van mede-
werkers van (financiële) instellingen: zij dienen deugden te ontwikkelen 
en morele dilemma’s te kunnen identificeren en ermee om te gaan. Dat is 
op zichzelf een positieve ontwikkeling. Als het daarbij zou blijven, is het 
echter wel wat mager, juist omdat het nogal hoogdravend is en veel van 
mensen vraagt. Mensen zijn zelden morele virtuozen, maar veelal zwakke, 
kwetsbare, beïnvloedbare mensen.

De nieuwe ethiek zou daarom niet alleen grote aandacht moeten geven 
aan het morele eisenpakket waar mensen aan moeten voldoen om ‘deugd-
zaam’ te zijn, oftewel hun individuele morele kompas (hoe belangrijk ook). 
De aandacht zal ook volop moeten uitgaan naar verschijnselen als morele 

zwakte, morele verleiding, 
 morele overtreding, en ook naar 
de omgang met moreel falen. 
Er moet ruimte zijn om het 
 eigen falen toe te geven, en wel-
licht ook voor vergeving. Boven-
dien zijn morele vraagstukken 
zelden zwart-wit, maar nogal 
eens een keuze tussen twee 
kwaden of juist twee ‘goeden’ 
(zoals de Amerikaanse filosoof 

Hoe creëren we een cultuur 
waarin mensen eerlijk durven 
te zijn en gericht zijn op 
wederzijdse ondersteuning en 
openheid, in plaats van een 
cultuur van straf, boete en 
ontslag?
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Joseph L. Badaracco3 daarover spreekt). Hoe creëren we een cultuur waarin 
mensen eerlijk durven te zijn en gericht zijn op wederzijdse ondersteu-
ning en openheid, in plaats van een cultuur van straf, boete en ontslag?

3. Nieuwe systemen (een andere organisatiecultuur)

Het is een te groot risico om alles, of zelfs maar veel, te verwachten van de 
persoonlijke ethiek van medewerkers. We zijn allen zwakke mensen, soms 
onoplettend, heel soms zelfs tot kwaad geneigd. Daarom is het minstens zo 
belangrijk om ook aandacht te besteden aan het morele ontwerp van syste-
men en organisatieculturen. Hoe zitten beloningssystemen in elkaar? 
Welk gedrag wordt beloond (financieel maar ook qua loopbaan), en wat 
wordt afgestraft? Hoe is de organisatiecultuur? Zijn uiteindelijk winst-
cijfers leidend of kwaliteitscijfers, of toch klanttevredenheid of klant-
dienstbaarheid? Hoe wordt de zorgplicht voor klanten organisatorisch 
verankerd? Hoe wordt de missie, oftewel de bedoeling van de organisatie 
in of haar bijdrage aan de samenleving, binnen de organisatie verankerd?

Deze thematiek kan prachtig duidelijk gemaakt worden aan de hand 
van een experiment onder Zwitserse bankiers, waarvan in 2014 in het tijd-
schrift Nature verslag gedaan werd. Twee groepen bankiers waren bij 
 elkaar gezet en ze kregen dezelfde opdracht. Hun werd gevraagd om alle-
maal tien keer achtereen te tossen met een muntstuk, kop of munt. Voor 
elke kop zou men twintig dollar krijgen, voor elke munt niets (het kan ook 
andersom zijn geweest, maar dat verandert de uitkomst niet principieel). 
Stel dat een deelnemer tien keer kop gooide, dan kon hij toch zomaar twee-
honderd dollar toucheren. Iedere deelnemer moest zelf bijhouden en rap-
porteren hoe vaak hij kop of munt had gegooid. Wat bleek? De ene groep 
rapporteerde inderdaad keurig het statistisch gemiddelde van ongeveer 
evenveel kop als munt. De andere groep rapporteerde beduidend meer 
‘kop’: ruim 58 procent. In die groep zat dus een aantal mensen de zaak een 
beetje te flessen.

Wat was er aan de hand? De ene groep had van tevoren een aantal vragen 
gekregen over hun privéleven, gezin, hoeveel ze tv-keken, enzovoort. 
De tweede groep moest eerst een aantal vragen invullen over het werk op 
de bank, bijvoorbeeld wat hun huidige functie was en bij welke bank ze 
werkten. De conclusie was schokkend helder: denken aan het werk op de 
bank maakt mensen die anderszins eerlijk (zouden) zijn, geneigd om 
 basale morele normen om te buigen.

De les hieruit is eveneens helder: het inrichten van een morele organisa-
tiecultuur is iets anders dan het hameren op persoonlijke morele waarden. 
Sterker nog: hoe meer een organisatie inzet op de persoonlijke morele 
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 virtuositeit van medewerkers, hoe makkelijker men als organisatie altijd 
de handen in onschuld kan wassen – terwijl de organisatie de hoofdschul-
dige is. Diverse analyses van het schandaal omtrent sjoemelsoftware bij 
Volkswagen laten nu al zien dat er bij vw door de overambitieuze doelstel-
lingen een cultuur gecreëerd werd waarin medewerkers bijna gedwongen 
werden de morele grenzen op te zoeken en te overschrijden.

4. Een nieuwe definitie van wie de relevante actoren zijn: stakeholders

Veel problemen vandaag hebben te maken met de uiterst beperkte defini-
tie die is gaan gelden voor wie de eigenlijke stakeholders zijn van een 
 (financiële) onderneming. Exclusief is door banken – en vele andere onder-
nemingen – de aandeelhouder in een allesbeheersende positie gebracht. 
Voor banken is deze constatering extra pijnlijk, omdat zij vaak voort-
komen uit onderlinge initiatieven van burgers om gezamenlijk financiële 
risico’s te dragen en goede kredietfaciliteiten te realiseren die nieuwe 
i nitiatieven mogelijk maken. Het zijn in grote meerderheid van oorsprong 
helemaal geen marktorganisaties, maar juist civilsocietyorganisaties, 
 bedoeld om mensen onderling bescherming te bieden.

Over de hele linie zullen we – juist ook in Europees verband – moeten 
proberen een vitaal ‘Rijnlands’ kapitalisme vorm te geven waarin bedrijven 
en instellingen het een eer én een noodzaak vinden om op goede voet te 
staan met álle relevante stakeholders, en te komen tot een simultane reali-
satie van alle gerechtvaardigde belangen.

5. Een nieuwe bepaling van wat het telos, het uiteindelijke doel, of de zin 
van economie is (zowel van de reële economie als van de wetenschap die 
zich tooit met die naam)

Waartoe is de economie op aarde? Waarom hebben mensen in feite een 
economie? Deze simpele vraag is een van de minst besproken vragen in de 
huidige wereldeconomie en in de economische wetenschap. Immers, elk 
denkbaar antwoord draagt het risico in zich dat het einde van de economie 
in zicht komt. Heel geleidelijk komen er echter meer inhoudelijke ant-
woorden op, die zich vaak in de richting bewegen van ‘geluk’ of ‘mense-
lijke bloei’. Hoe verhoudt zich de financialisering van de afgelopen drie 
decennia tot het telos van menselijke bloei? Het is bovenal deze kernvraag 
die we, binnen de markt en daarbuiten, met elkaar op de agenda moeten 
zetten.
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Ommekeer

Deze bijdrage ging over de economische drie-eenheid van transactie, ver-
trouwen en samenleving. Ik had het dus niet over het op zichzelf intrige-
rende religieuze dogma met die naam. Maar het herstel van deze economi-
sche drie-eenheid heeft misschien toch ook wel bijna iets religieus, in de 
zin dat het ‘omkeer’ vooronderstelt. En als er één inzicht is dat vele wereld-
religies en filosofische stromingen delen, dan is het dit: een ommekeer is 
niet gemakkelijk, maar beslist mogelijk.

Noten

1 Deze bijdrage gaat terug op een lezing 
gehouden in het kader van een bezin-
nings- en debattraject georganiseerd 
door de denktank Socires over ‘Ethics & 
Finance’.

2 Manuel Funke, Moritz Schularick en 
Christoph Trebesch, ‘Going to extre-
mes. Politics after financial crises, 1870-
2014’, European Economic Review 88 
(2016), pp. 227-260.

3 Zie bijvoorbeeld The good struggle. 
Responsible leadership in an unforgiving 
world (2013), Defining moments. When 
managers must choose between right and 
right (2016), en Managing in the gray. 
Five timeless questions for resolving your 
toughest problems at work (2016), alle 
verschenen bij Harvard Business Review 
Press.
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Vrijhandel vanuit relationeel 
perspectief: kansen en 
bedreigingen

Vrijhandel wordt vaak gemotiveerd op basis van het mensbeeld 
van de rationele en individualistische homo economicus. 
Deze bijdrage analyseert vrijhandel vanuit een breder, 
relationeel mensbeeld. Na de introductie van het relationele 
mensbeeld gaan we in op de zegeningen van vrijhandel vanuit 
een relationeel perspectief. Vervolgens bespreken we een drietal 
ontwikkelingen die de internationale handel onder druk zetten. 
We bezien daarbij een aantal beleidsopties om te voorkomen 
dat vrijhandel intermenselijke relaties schaadt.

door Lans Bovenberg

De auteur is hoogleraar algemene economie aan Tilburg University.

Relationeel mensbeeld

Begrensde rationaliteit en sociaal gevormde voorkeuren

Recente ontwikkelingen in de economische wetenschap onder-
steunen een minder rationeel en een meer relationeel mensbeeld. Zo geeft 
de gedragseconomie aan dat we als mensen vaak niet rationeel handelen.1 
We zijn beperkt in het vermogen onszelf en onze omgeving te begrijpen. 
Geconfronteerd met deze fundamentele onzekerheid zijn we aangewezen 
op vertrouwen in anderen. Onze voorkeuren en morele waarden worden 
mede gevormd door onze sociale omgeving.2 We vertrouwen op anderen 
om te ontdekken wat waardevol is.
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Sociale preferenties en intrinsieke motivatie

Mensen zijn geen autonome individuen maar relationele personen – ook 
omdat ze vaak intrinsiek gemotiveerd zijn om zich in te spannen voor 
anderen. Ze willen zinvol bezig zijn door dienstbaar te zijn aan een gro-
ter, ‘heilig’ geheel.3 Mensen ontlenen zelfrespect en identiteit aan de 
groep waarmee ze zich identificeren.4 Los van de materiële vruchten van 
samenwerking waarderen ze de kwaliteit van relaties en de motivaties 
alsmede het vertrouwen van anderen.5 Relaties zijn niet alleen een mid-
del ten behoeve van materiële welvaart, maar ook een doel op zich. Onze 
unieke betekenis voor anderen waarin we niet inwisselbaar zijn voor an-
deren, geeft ons leven zin. We hechten mede daarom aan de menselijke 
maat.

Begrensde rationaliteit

Een meer relationeel mensbeeld heeft oog voor niet alleen de rationele, 
maar ook de morele beperkingen van de mens. Het impliceert geen naïef 
geloof in de goedheid van de mens.6 Het verlangen om bij een groep te 
horen beperkt vaak het inlevingsvermogen in degenen buiten die groep. 
Welwillendheid hangt niet alleen af van de identiteit maar ook van het 
gedrag van anderen. Onze intrinsieke voorkeur voor wederkerigheid en 
rechtvaardigheid impliceert dat we bereid zijn kosten te maken om ande-
ren te schaden die ons of onze groep geschaad hebben. Bij het inschatten 
van de morele intenties van anderen maken we echter systematische fou-
ten: we overschatten meestal onze eigen morele kwaliteit en onderschatten 
die van anderen.7 Dit alles maakt relaties fragiel. Fouten en misverstanden 
resulteren in een destructieve cyclus van besmetting – een vicieuze cirkel 
van angst, wantrouwen en wraak.

Zegeningen van vrijhandel

Vreemden en verschil als zegen in plaats van als vloek

Ook vanuit het perspectief van dit bredere mensbeeld draagt vrijhandel 
bij aan menselijke bloei. De markt is een samenwerkingsplatform waarin 
mensen streven naar wederzijds belang. Vrijhandel transformeert conflic-
ten over het verdelen van schaarse middelen in het gemeenschappelijke 
belang van het overstijgen van schaarste. Een voorbeeld daarvan is de 
 Europese interne markt. Door conflicterende belangen om te zetten in 
parallelle belangen, heeft vrijhandel bijgedragen aan het omsmeden van 
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zwaarden tot ploegscharen. Het 
gif van armoede en conflict is om-
gezet in de gift van welzijn en pa-
rallelle belangen.  Vrijhandel draagt 
bij aan het beschavingsproces 
waarbij we vreemden leren vertrou-
wen en waarderen. Onbekenden 
worden een zegen in plaats van een 
vloek.

Vreemden vertrouwen

Concurrentie disciplineert mensen die nu eenmaal moreel begrensd zijn 
om zich te verdiepen in en zich in te zetten voor de belangen van vreemden. 
Kooplieden die veel handeldrijven hebben belang bij het opbouwen van een 
reputatie van betrouwbaarheid en dienstbaarheid. Door gewoontevorming 
kunnen deze extrinsieke prikkels na verloop van tijd worden geïnternali-
seerd in de vorm van bepaalde deugden, zoals spaarzaamheid, rechtvaar-
digheid, empathie en prudentie.8 Adam Smith zag Nederlanders als het 
schoolvoorbeeld van het wederkerige verband tussen de economie van de 
koopman en de moraal van de dominee: ‘Of all the nations in Europe, the 
Dutch, the most commercial, are the most faithful to their word.’9

In landen waarin de vrije markt een belangrijke rol speelt, blijken men-
sen elkaar meer te vertrouwen en te respecteren – ook al kennen ze elkaar 
niet persoonlijk en behoort men tot een andere sociale groep.10 Door vrij-
handel zijn verschillen tussen mensen geen bedreiging, maar juist een 
kans; hoe meer mensen en volken van elkaar verschillen, hoe meer ze voor 
elkaar kunnen betekenen.  Vrijhandel benut niet alleen verscheidenheid, 
het vergroot deze diversiteit ook: door verdergaande arbeidsdeling in een 
grotere internationale markt kan men zich meer specialiseren en meer 
zichzelf zijn. Het resulteert dus in eenheid in verscheidenheid.

Onpersoonlijke instituties zorgen voor balans

De vrije markt waar iedereen op gelijke voet moet concurreren om de 
gunst van de klant, vereist een rechtsstaat waarbij iedereen gelijk is voor 
de wet – ook al behoort men tot een minderheid. De onpersoonlijke institu-
ties van markt en rechtsstaat behandelen mensen zonder aanzien des per-
soons. De ordenende kracht daarvan draagt bij aan inclusieve samenlevin-
gen waarin belangen van alle burgers tellen. De ene groep kan niet zomaar 
de vruchten van de inspanningen van een andere opeisen. De meer even-

Door conflicterende belangen 
om te zetten in parallelle 
belangen, heeft vrijhandel 
bijgedragen aan het 
omsmeden van zwaarden tot 
ploegscharen
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wichtige machtsbalans vergroot de prikkels om samen te werken. In plaats 
van dat burgers elkaar bestrijden en onderdrukken om geprivilegieerde 
machtsposities te beschermen of te veroveren, ontwikkelen ze hun talen-
ten ten behoeve van elkaar. Via het versterken van checks-and-balances is 
internationale handel een belangrijke kracht achter de spectaculaire ver-
mindering van de mondiale ongelijkheid in termen van armoedereductie 
gedurende de afgelopen vier decennia.11

Concurrentie disciplineert mensen om te leren en samen te werken

Concurrentie als gevolg van vrijhandel draagt bij aan welvaartsgroei om-
dat ze bedrijven aanzet om te innoveren en te experimenteren. Beperkt 
rationele mensen ontdekken en leren zo hoe ze elkaar beter kunnen die-
nen. Ook de internationale kennisdeling die gepaard gaat met vrijhandel 
draagt bij aan voortdurende vernieuwing.

De discipline van concurrentie zet ondernemers niet alleen aan tot tech-
nologische innovatie, maar ook tot sociale. Concurrentie doet alleen be-
drijven overleven die medewerkers weten te motiveren om goed samen te 
werken ten behoeve van de klant. Zo resulteert concurrentie in beter func-
tionerende samenwerkingsverbanden – zowel op het niveau van bedrijven 
als op dat van netwerken. Ze leert beperkt rationele mensen hoe ze zich het 
best met en voor elkaar kunnen inzetten. Op die manier draagt vrijhandel 
ook bij aan sterkere persoonlijke relaties en beter functionerende regio-
nale clusters.

De uitdagingen voor vrijhandel

Een aantal ontwikkelingen zet de vrijhandel onder druk. Bij elk van deze 
ontwikkelingen bezien we hierna een aantal beleidsopties die gericht 
zijn op het beperken van de nadelen die verbonden zijn aan vrijhandel. 
Verwevenheid vereist meer eenheid: identiteit en moraal

Toenemende verwevenheid handel vraagt om gezamenlijke internationale 
normen

Een eerste relevante ontwikkeling betreft de toenemende complexiteit en 
de verwevenheid van internationale handel. Dit vraagt om normen die in-
ternationaal gedeeld worden. De meeste handelsbelemmeringen in ontwik-
kelde economieën betreffen verschillen in standaarden op de terreinen 
van consumentenbescherming, intellectueel eigendom, dierenwelzijn, 
duurzaamheid en sociale bescherming. Vrijhandel vereist normen die in-

CDV1703_DEF.indb   56 05-10-17   09:57



lans bovenberg

Vrijhandel vanuit relationeel perspectief: kansen en bedreigingen

57

Christen Democratische Verkenningen | Herfst 2017

ternationaal gedeeld worden. Bovendien moeten landen elkaar kunnen 
vertrouwen bij het afdwingen van de daarbij horende uniforme standaar-
den. Verder resulteren netwerkeffecten in machtsposities op internationale 
markten. Het bestrijden daarvan door het bevorderen van concurrentie 
vraagt internationale afstemming tussen publieke mededingingsautoritei-
ten over de hierbij te hanteren normen.

Spanning tussen vrijhandel en nationale soevereiniteit …

De toenemende complexiteit en verwevenheid van de economie verscher-
pen zo de afruil tussen vrijhandel en nationale beleidssoevereiniteit. Elke 
samenwerking tussen personen vereist zelfbeperking om recht te doen aan 
de belangen van alle betrokken samenwerkingspartners. Samenwerking 
staat dus op gespannen voet met de individuele vrijheid om te doen en te 
laten wat je wilt. De spanning tussen samenwerking en vrijheid geldt ook 
voor samenwerking tussen landen die hechten aan hun nationale beleids-
vrijheid. In dit verband formuleerde Rodrik een trilemma tussen globalise-
ring (‘internationale samenwerking’), volkssoevereiniteit (‘democratie’) en 
de natiestaat (beperkte gezamenlijke ‘identiteit’).12 Slechts twee van deze 
drie wenselijkheden zijn tegelijkertijd te bereiken.

… vraagt internationale samenwerking over regels en onderliggende 
ethische normen

De diepste oorsprong van dit trilemma is internationale verscheidenheid 
in waarden en normen. Vrijhandel benut en vergroot niet alleen internatio-
nale diversiteit door arbeidsdeling, maar vraagt ook een minimale mate 

van overeenstemming over de re-
gels die de markt reguleren. Voor 
elke soort samenwerking bestaat 
een optimale afstand tussen men-
sen: enerzijds genoeg verscheiden-
heid om verschillen te kunnen uit-
ruilen, maar anderzijds voldoende 
overeenstemming over de normen 
die samenwerking reguleren en alle 
belangen borgen.

In een complexe, moderne eco-
nomie wordt publieke regulering van internationale handel niet alleen 
uitgebreider, maar zijn juridische regels ook steeds minder effectief om 
alle belangen te beschermen. Naast publieke regulering winnen andere 

Vrijhandel benut en vergroot 
niet alleen internationale 
diversiteit door arbeidsdeling, 
maar vraagt ook een minimale 
mate van overeenstemming 
over de regels die de markt 
reguleren
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vormen van bestuur aan belang. Voorbeelden zijn het reputatiemechanis-
me en intrinsieke motivatie. Deze bestuurs vormen stimuleren bedrijven 
om vrijwillig rekening te houden met niet-contracteerbare belangen. Maar 
deze zelfregulering vereist wel internationale overeenstemming over de 
normen waaraan bedrijven zich dienen te houden. Niet alleen overheids-
regulering, maar ook zelfregulering van internationale handel vraagt dus 
een internationaal gedeelde moraal. De reikwijdte van gezamenlijke waar-
den en normen bepaalt zo het bereik voor internationale handel en de daar-
mee gepaard gaande specialisatie.

Complexiteit vereist meer diversiteit: relatie versus transactie

Complexiteit vraagt om relaties in plaats van om transacties

Een tweede relevante ontwikkeling is de toenemende complexiteit van 
menselijke interacties. Transacties zijn kortetermijninteracties met men-
sen die je niet of nauwelijks kent. Ze werken goed als menselijke inter-
acties gestandaardiseerd zijn en de relevante informatie publiek is. Dat 
vereist homogene, simpele producten en diensten waarvan alle relevante 
aspecten eenvoudig kunnen worden gecontracteerd om alle belangen te 
borgen. Meer complexe, niet-gestandaardiseerde interacties kunnen niet 
worden gecontracteerd of alleen tegen zeer hoge transactiekosten. Het 
beschermen van alle belangen vraagt dan om duurzame, persoonlijke rela-
ties. In deze relaties leert men elkaar kennen zodat men elkaar beter kan 
gaan vertrouwen. Een partij die vandaag een offer brengt, ziet dit in het 
langetermijnperspectief van de toekomstige opbrengsten van de relatie. 
Verder bouwt men onderlinge genegenheid op, alsmede een gezamenlijke 
identiteit en cultuur. Dit bindt de partners aan elkaars belang. Juist de 
niet-inwisselbaarheid van de betrokken samenwerkingspartners heeft in 
relaties intrinsieke waarde. De bestuursvorm van relaties vindt men in 
bedrijven, netwerken en clusters.

Vrijhandel en de daarbij horende inwisselbaarheid kunnen duurzame 
binding aan complexe samenwerkingsrelaties moeilijker maken, met 
 hogere transactiekosten als gevolg. De sterkere partij kan de relatie im-
mers makkelijker ontvluchten door het goed of de dienst in kwestie in een 
ander land te produceren. Internationale concurrentie maakt op die 
 manier de balans tussen samenwerkingspartners minder evenwichtig in 
plaats van meer. De groeiende onbalans tussen belangen maakt het moeilij-
ker om het vertrouwen op te bouwen dat alle belangen in een complex 
 samenwerkingsverband voldoende zijn geborgd.
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Flitskapitaal en flexwerk

Denk bijvoorbeeld aan flitskapitaal. Opportunistische hedgefondsen bre-
ken ongeschreven afspraken en bedrijfsculturen af. De kortetermijnwinst 
voor de aandeelhouders gaat ten koste van andere belanghebbenden. Dit 
opportunistische gedrag dat andere belangen beschadigt ondergraaft het 
vertrouwen in afspraken die belangen op één lijn brengen. Het schaadt 
daarmee het langetermijn-verdienvermogen van de economie.

Een ander voorbeeld van ontworteling als gevolg van vrijhandel is een 
vergaande flexibilisering van de arbeidsmarkt. Een zwakkere positie van 
werkenden ondergraaft prikkels, bijvoorbeeld de prikkel om te investeren 
in bedrijfsspecifieke vaardigheden. De grotere onzekerheid voor werken-
den resulteert in vervreemding. Ook dat tast het welzijn aan.

Subsidiariteit: reguleren van markten voor arbeid en kapitaal

Een breder mensbeeld corrigeert de neiging van economen om te kiezen 
voor inwisselbaarheid en liquiditeit ten koste van de wederzijdse veranke-
ring in persoonlijke, duurzame relaties. Om te voorkomen dat vrijhandel 
waardevolle binnenlandse relaties ondergraaft door een minder evenwich-
tige machtsbalans, dienen landen en regio’s over voldoende instrumenten 
te beschikken om markten voor arbeid en kapitaal te reguleren en relatief 
zwakke partijen of doelen te beschermen.13 Subsidiariteit vereist voldoende 
ruimte voor bestuursvormen die samenwerkingspartners in staat stellen 
zich te binden aan relaties. Deze instituties geven tegenwicht aan de markt, 
die meer gebaseerd is op inwisselbaarheid en liquiditeit. Op de arbeids-
markt dienen duurzame werknemer-werkgeverrelaties daarom minder 
benadeeld te worden ten opzichte van andere contractvormen, bijvoorbeeld 
als gevolg van de fiscale behandeling. Op de kapitaalmarkt geldt hetzelfde 
voor eigenvermogenfinanciering ten opzichte van minder relationele finan-
cieringsvormen, zoals schuld.

Creatieve destructie vraagt activerende sociale zekerheid en 

deugdelijk onderwijs

Breed spreiden van baten van vrijhandel vraagt goede sociale zekerheid …

Internationale concurrentie gaat gepaard met creatieve destructie, de der-
de ontwikkeling die inherent is aan een zich ontwikkelende vrijhandel. Het 
publieke belang van innovatie en goede dienstverlening aan het publiek 
gaat ten koste van sommige private belangen, bijvoorbeeld die van dege-
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nen werkzaam voor bedrijven die door internationale concurrentie failliet 
gaan. In een democratie waarin alle belangen tellen, vraagt de legitimiteit 
van internationale concurrentie om activerende sociale verzekeringen. 
Want alleen dan worden de baten verbonden aan internationale handel 
breed gedeeld binnen een land. Juist kleine open economieën die hun be-
drijven blootstellen aan internationale concurrentie, kennen vaak goede 
sociale verzekeringen. Dit om werknemers te beschermen die hun baan 
verliezen door creatieve destructie. Sociale zekerheid en de daarbij horen-
de solidariteit zijn dus complementair met vrijhandel.

… en in rijke landen een sterke positie van de middenklasse

Een bekende stelling uit de economische theorie is dat vrijhandel de posi-
tie van relatief overvloedige (schaarse) productiefactoren in een land ver-
sterkt (verzwakt). In arme landen is ongeschoolde arbeid van de onderklas-
se meestal de overvloedige productiefactor, maar in de rijke landen is dit 
juist geschoolde arbeid van de bovenklasse. Terwijl vrijhandel in arme lan-
den de positie van zwakke groepen veelal versterkt en daarmee de ongelijk-
heid vermindert, dreigt het in rijke landen juist de toch al zwakke positie 
van de middenklasse verder te ondergraven. Dat stelt de rijke landen voor 
de uitdaging om ook de lagere middenklasse te laten meeprofiteren van 
internationale handel, in plaats van muren te bouwen om internationale 
concurrentie buiten de deur te houden.

… door activerende sociale zekerheid en goed funderend onderwijs voor 
iedereen

Solidariteit met degenen die nadeel ondervinden van vrijhandel kan ver-
schillende vormen aannemen. In de sociale zekerheid gaat het om het vin-
den van een balans tussen het beschermen van mensen tegen een terugval 
in inkomen enerzijds, en het stimuleren van mensen om hun talenten te 
ontwikkelen ten behoeve van anderen anderzijds. Gelijke kansen voor jon-
geren in het funderend onderwijs is essentieel voor een economie waarvan 
iedereen profiteert. Ook de groeiende complexiteit en verwevenheid van de 
samenleving vergroot het belang van scholing. Terwijl eenvoudige vaardig-
heden worden geautomatiseerd, concentreert het werk dat overblijft zich 
op de vaardigheden die niet gecodificeerd kunnen worden: ondernemer-
schap, creativiteit en dienstbaarheid. Van burgers wordt meer gevraagd in 
termen van zelfregulering en sociale vaardigheden. Zowel het gezin als het 
funderend onderwijs dient jongeren daarom te leren zichzelf te besturen 
en samen te werken. Een gelijke verdeling van welzijn in een diensten-
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economie vereist een evenwichtige verdeling van niet-cognitieve vaardig-
heden en vraagt om vroege vorming in burgerschapsdeugden.14 Het win-
winprincipe op het macroniveau van de samenleving vraagt van burgers 
dat ze dit principe van wederzijds voordeel ook op het microniveau van 
hun eigen leven kunnen toepassen.

Conclusies

We kunnen internationale handel niet los zien van een breder, relationeel 
mensbeeld en de daarbij horende bestuursvormen, zoals persoonlijke rela-
ties en gemeenschappen met gedeelde normen en waarden gebaseerd op 
een gezamenlijke identiteit. Welvaart en vrede vereisen zowel complexe 
samenwerking in duurzame, persoonlijke relaties binnen regionale ge-
meenschappen, bedrijven en gezinnen als oppervlakkigere vormen van 
samenwerking met anonieme vreemden ver weg – bijvoorbeeld in de vorm 
van internationale handel. Zowel diepe als brede vormen van samenwerking 
zijn essentieel voor menselijke bloei en dienen elkaar in balans te houden.

Onderschat de betekenis van vrijhandel niet …

Internationale vrijhandel is niet niets, maar ook niet alles. Twee gevaren 
dreigen. Het ene gevaar is het onderschatten van het belang van vrijhandel 
bij het disciplineren van begrensd rationele en begrensd morele mensen. 
Internationale handel is een hoeksteen van een bestuurlijk bouwwerk dat 
verschillende doelen en belangen in balans brengt. Dit door beperkingen 
op te leggen aan dominante belangen en doelen die andere belangen en 
doelen dreigen te overvleugelen. Internationale concurrentie beperkt 
machthebbers in hun mogelijkheden om hun eigen belang te dienen ten 
koste van anderen. Het disciplineren van mensen om rekening te houden 
met de belangen van anderen dient vrede en welvaart. Vrijhandel draagt 
ook bij aan het beschavingsproces. We leren vreemden vertrouwen en 
waarderen. We leren tevens onszelf beperkingen op te leggen om de belan-
gen van onze samenwerkingspartners te borgen.

… maar onderschat ook niet het belang van de rechtsstaat, …

Het tweede, tegenovergestelde gevaar is het onderschatten van het belang 
van andere institutionele bouwstenen dan de markt. Bij het disciplineren 
van begrensd morele mensen om rekening te houden met het belang van 
vreemden zijn de onpersoonlijke instituties van markt en rechtsstaat 
 wederzijds afhankelijk. Andere cruciale binnenlandse instituties betreffen 
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persoonlijke relaties, gezinnen, bedrijven, arbeidsmarktinstituties, 
activerende sociale zekerheid en goed funderend onderwijs voor ieder-
een. Ook deugdelijk burgerschap is van belang om al deze samenwer-
kingsverbanden te laten bloeien.

… relaties …

Subsidiariteit vraagt dat landen en regio’s beleidsvrijheid houden bij 
het reguleren van factormarkten, zoals de arbeidsmarkt en de kapitaal-
markt. Met hun eigen lokale instituties kunnen regio’s hun unieke 
eigen heid verder tot ontplooiing brengen. Globalisering gaat dan sa-
men met lokalisering; vrijhandel benut niet alleen geografische ver-
scheidenheid, het ontwikkelt deze ook verder. Een breder mensbeeld 
corrigeert de neiging van economen om te kiezen voor inwisselbaarheid 
en liquiditeit ten koste van wederzijdse verankering in persoonlijke, 
duurzame relaties die mede gebaseerd zijn op de menselijke maat.

… en gedeelde normen en waarden

Een breder mensbeeld brengt ook gedeelde waarden en normen in beeld 
als essentiële bouwsteen voor het besturen van internationale handel. 
De reikwijdte van gezamenlijke waarden en normen bepaalt de omvang 
van de gemeenschappelijke markt in complexe producten en diensten, 
en daarmee ook internationale diversiteit als gevolg van arbeidsdeling. 
Het belang van een gedeelde morele basis neemt toe met de complexi-
teit en verwevenheid van een netwerkeconomie. Het verzoenen van de 
spanning tussen nationale beleidsvrijheid en verscheidenheid enerzijds 
en internationale samenwerking anderzijds vraagt om een gezamen-
lijke menselijke identiteit naast andere, meer regionale identiteiten. 
Monotheïstische godsdiensten kunnen bijdragen aan een gezamenlijke 
identiteit tussen volken waarop ook economische samenwerking in de 
vorm van internationale handel is gebaseerd. Deze godsdiensten leren 
immers dat alle mensen geschapen zijn door eenzelfde God die iedere 
persoon – ook al behoren zij niet allemaal tot dezelfde groep – een unie-
ke waardigheid schenkt.

Koopman en dominee

Ons land heeft door zijn ligging aan de open zee een rijke vrijhandels-
traditie. Koopman en dominee houden elkaar daarbij in balans. 
De joods-christelijke traditie erkent de waardigheid van ieder mens 
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– ook al is deze een vreemdeling. Deze morele basis verzoent de onper-
soonlijke instituties van internationale handel, concurrentie en rechts-
staat met geestelijke vrijheid en regionale diversiteit. Op basis van deze 
eeuwenoude waarden kan ons land een voortrekkersrol vervullen bij de 
uitdaging waarvoor de wereld momenteel staat: regionale diversiteit en 
identiteit alsmede persoonlijke vrijheid verzoenen met internationale 
samenwerking waarvan de vruchten breed worden gespreid over alle men-
sen. Vrijhandel zorgt voor eenheid in verscheidenheid, maar vereist dat 
ook als fundament. Uiteindelijk bestuurt de bovenbouw van de al dan niet 
gedeelde cultuur en de daarbij horende morele waarden en normen de 
onderbouw van handel en zijn reikwijdte.
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Hoe staat het met de 
onomstotelijke waarheid 
van de rationele mens?

Een klein onderzoek naar nieuwe geluiden 
in economisch denken

Na de economische cisis zijn economen die uitgaan van de 
rationele mens gericht op eigenbelang, het mikpunt van kritiek 
geworden. Heeft reflectie onder economen geleid tot een andere 
toon of een andere benadering van vraagstukken? Vooralsnog 
lijkt het erop dat het werkterrein waarbinnen de economische 
modelmens werkzaam is, alleen maar groter is geworden.

door Arjen Siegmann

De auteur is stafmedewerker van het Wetenschappelijk Instituut voor het cda.

De financiële crisis is sommige mensen heel goed uitgekomen. 
Kritische publicisten en schrijvers kregen eindelijk de aandacht voor de in 
hun ogen verrotte economische wetenschap. Mikpunt zijn economen die 
uitgaan van de rationele mens gericht op eigenbelang, en geen aandacht 
hebben voor de sociale omgeving of het milieu – en bovendien een grote 
crisis niet zien aankomen. De superieure uitstraling van economen en hun 
onomstotelijke waarheid van de rationele mens staan ogenschijnlijk haaks 
op de politieke realiteit van vandaag.

In dit essay wil ik nagaan wat van deze kritiek blijft hangen bij het lezen 
van recente economische stukken. Met name ben ik benieuwd of de reflec-
tie onder economen heeft geleid tot een andere toon of een andere benade-
ring van vraagstukken. Ik begin met een rapport over vrijhandel, en kijk 
daarna ruimer om mij heen. In de conclusie kom ik terug op de hoofd-
vraag, toegespitst op het onderwerp vrijhandel.
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Voor de vorm van het essay kies ik de dagen van de week. Hun heidense 
oorsprong is verloren en we dienen de goden Donar en Freia niet meer. 
Dinsdag en vrijdag zijn enkel nog nuttige referentiepunten en markeren 
de indeling van de week. Op diezelfde manier kunnen we ook kijken naar 
economische concepten en hoe zij fungeren als referentiepunt voor over-
heidsbeleid.

Maandag. Het begin van de werkweek. Ik zet me aan het doorwrochte 
advies van Ecorys aan de Europese Commissie over de maatschappelijke 
 impact van ttip, het voorgestelde handelsakkoord tussen de eu en de 
 Verenigde Staten.1 Het eindrapport is 495 pagina’s lang en beschrijft de 
meest waarschijnlijke invloed van ttip op de economie, het milieu en de 
samenleving. En dan niet alleen in de vs en de eu, maar ook in Turkije en in 
ontwikkelingslanden. En dat met de economische standaardmethode van 
meten en schatten, waar mogelijk uitgedrukt in percentages economische 
groei. Hieruit blijkt wel dat de schrijvers zich zeer bewust zijn van hun 
verantwoordelijkheid. Wij mogen niet verwachten dat zij gaan schrijven 
over de politieke dimensie: dat weerzin tegen ttip gegrond is in andere 
motieven, van het gebrek aan vertrouwen in het rechtssysteem in de 
 Verenigde Staten tot angst voor globalisering en vrijhandel in het al-
gemeen. In deze dimensie kan de econoom met zijn vakkennis immers 
weinig uitrichten. Het zijn problemen die niet door een expert opgelost 
kunnen worden; ze zijn ‘divergent’ in de zin zoals beschreven door Schu-
macher.2 Ze liggen buiten het bereik van de expert en zijn niet in een vast 
tijdsbestek op te lossen, want ze zijn moreel van aard. In het Ecorysrapport 
komt het woord ‘moral’ dan ook maar een paar keer voor, en alleen in de 
context van kinderarbeid.

Dinsdag. De weekdag van Prinsjesdag en de Macro Economische Verken-
ning van het cpb. Ik lees eerst ter inspiratie de Miljoenennota van vorig 
jaar, en het valt me op dat de verantwoordelijke mens niet meedoet aan de 
begroting voor 2017. ‘Verantwoordelijk’ komt wel zeven keer voor in de 
Miljoenennota, maar alleen in de context van instituties (de ecb, lidstaten, 
het ministerie). Betekenisvol, want dit is een kernbegrip van het goed kun-
nen samenleven: het nemen van verantwoordelijkheid voor onszelf en voor 
anderen. Zo zien de burgers dat ook: gedurende de hele periode 2008-2017 

werd ‘samenleven’ door de Neder-
lander als het meest politiek rele-
vant gezien,3 méér dan economie en 
inkomen. Het woord ‘samenleven’ 
(of de combinatie ‘samen leven’) 
kan ik in de Miljoenennota über-
haupt niet terugvinden.

Het woord ‘samenleven’ kan ik 
in de Miljoenennota überhaupt 
niet terugvinden 
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Woensdag. Qua bescheidenheid doet het cpb het in de Macro Economi-
sche Verkenning 2017 vrij goed als het gaat om onzekerheden rond de brexit 
en rond het ramen van werkloosheid: die krijgen een apart kader.4 Er zijn 
uitschieters naar beneden in zinnen als deze: ‘De groei van de bedrijfs-
investeringen vlakt volgend jaar af.’ Dit is precies het soort zin die profeti-
sche gaven suggereert, ook al weten de auteurs heel goed dat dit een mo-
delvoorspelling is. Ik zou hierin toch meer voorzichtigheid verwachten.

Donderdag. Genoemd naar Donar, de Germaanse Jupiter. Zoals het Fran-
se presidentschap van Macron een Jupiter-achtige invulling krijgt, volgens 
hemzelf. Het is politiek-economisch interessant om te kijken welke taal 
Macron gebruikt om zijn arbeidsmarkthervormingen te motiveren. Is het 
louter economische taal, of heeft hij ook een dragend verhaal waar een 
mensbeeld in doorschemert? Ja, dat heeft hij: Macron spreekt over luiheid 
van de Franse bevolking en over haar weerzin tegen hervormingen, en wil 
dat ze ‘zich transformeert om haar eigen bestemming te vinden, nieuwe 
Europese projecten begint, het universalisme verder brengt, alles wat de 
Franse droom inhoudt’.5 Gezwollen taalgebruik, maar toch ook typisch 
Frans. Je kunt erbij huiveren, maar in elk geval is het een duidelijke keuze 
voor een perspectief voorbij consumeren, efficiëntie, productie en markten.

Vrijdag. Een dag om wat vrijer te denken. Ik bekijk de nieuwe, hetero-
doxe manier om tegen economie aan te kijken van onder anderen Samuel 
 Bowles en Wendy Carlin.6 In hun core-curriculum willen zij met een rea-
listischer blik naar de economie kijken: ‘Teaching economics as if the last 
30 years had happened.’ Het boek wordt al gebruikt op het University 
 College London (ucl), Sciences Po en de Toulouse School of Economics 
(tse). Het core-boek heeft als eerste onderscheidend element ‘economic 
actors as both self-interested and ethical’. Dat laatste woord doet me op-
veren van mijn stoel: driehonderd jaar na de moraalfilosoof Adam Smith is 
er weer aandacht voor ethische overwegingen van de burger.

In core komt de moraal op een paar plaatsen terug: bij outsourcing 
(je kunt verantwoordelijkheid niet outsourcen), het klimaatprobleem 
(het optimale beleid hangt af van de preferenties van de burgers) en on-
gelijkheid (is het goed of slecht voor de economie?). Het is duidelijk dat 
beleidsoverwegingen een expliciete plaats hebben gekregen in deze 
 methode. En daarmee is de bescheidenheid hier niet erg groot, want de 
suggestie ontstaat nu dat met dit boek de problemen van de wereld op de 
juiste manier kunnen worden geanalyseerd. Een échte morele discussie 
– Wat is een goed leven? Moet ik asielzoekers verwelkomen? – kon ik er 
overigens niet in ontdekken. Dat is dan wel geen economie, maar zou wel 
recht doen aan de claim dat burgers een geweten hebben.

Het taalgebruik van de economen in het core-curriculum is ook redelijk 
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hetzelfde gebleven; alleen de onderwerpen zijn veranderd. Wat eerst 
marktwerking was is nu ongelijkheid, en wat eerst vrijhandel was is nu 
duurzame groei. Het is alsof de strijd zich verplaatst heeft, maar de wapens 
zijn niet veranderd.

Zaterdag. Een dag om, à la Bertrand Russells In praise of idleness, lekker 
niets te doen – net als vrouwen op de dagen dat ze niet betaald werken, 
aldus het cpb in zijn doorrekening van het cda-verkiezingsprogramma.7 
Zij doen niets, zijn ‘werkloos’, en dat werkt weer negatief door op de econo-
mische groei. Wat ik hier mis is ten minste een gezonde visie op wat het 
leven de moeite waard maakt: relaties. Relaties tussen mensen zijn niet 
slechts een middel tot welvaart, maar zijn een doel van menselijke activi-
teit. Liefde, aandacht en zorg voor elkaar zijn normale aspecten van mense-
lijk samenleven, die we ook als zodanig mogen benoemen. Ter inspiratie 
zou men Luigino Bruni eens kunnen lezen, als hij het heeft over relationele 
goederen.8 Het is misschien een brug te ver voor het cpb, maar ten minste 
de notie dat een overdreven hoeveelheid werktijd niet bevorderlijk is voor 
het gezinsleven, had niet misstaan.

Zondag. Tijd voor reflectie en bezinning. Internationale handel is goed 
voor welvaart, milieu en de samenleving, zo concludeert Ecorys. Maar het 
lezen van de stukken van het cpb toont ons hoe we die uitkomst moeten 
interpreteren: het zijn sommen op basis van de best beschikbare infor-
matie. De nieuwe economiemethode core maakt dezelfde sommen, maar 
breidt haar werkgebied uit naar ongelijkheid en milieu. Daarmee blijft de 
economische wetenschap in haar analyse van de markt en internationale 
handel een ahistorische en algemene benadering. Voorwaarden voor het 
functioneren ervan zijn bestaande menselijke relaties en mensen met een 
ontwikkeld geweten – voorwaarden die de markt en de handel niet zelf 
kunnen scheppen.

Noten

1 Ecorys, sia in support of the negotiations 
on a Transatlantic Trade and Investment 
Partnership (ttip). Final report. Brussel: 
Europese Commissie, 2017.

2 E.F. Schumacher, A guide for the per-
plexed. Londen: Random House, 1995.

3 Met uitzondering van 2015-2016, toen 
het immigratie was; zie Josje den Rid-
der, Iris Andriessen en Paul Dekker, 
Burgerperspectieven 2017|2. Den Haag: 
scp, 2017.

4 cpb, Macro Economische Verkenning 
2017. Den Haag: cpb, 2016.

5  Zie: ‘«Les Français détestent les réfor-
mes», lance Macron depuis Bucarest’, 
Le Parisien, 24 augustus 2017.

6 The core team, The economy. Economics 
for a changing world. Oxford: Oxford 
University Press, 2017.

7 cpb, Keuzes in Kaart 2018-2021. Een ana-
lyse van elf verkiezingsprogramma’s. 
Den Haag: cpb, 2017.

8 Luigino Bruni en Luca Stanca, ‘Watch-
ing alone. Relational goods, television 
and happiness’, Journal of Economic 
Behavior & Organization 65 (2008), 
nr. 3-4, pp. 506-528.
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Pleidooi voor pluralisme in het 
economieonderwijs

Er is een rijke traditie aan economische denkers en 
dwarsdenkers. Het probleem is, zo heeft de crisis laten zien, 
dat er maar heel selectief gebruikgemaakt wordt van de 
diversiteit aan kennis in de economische wetenschap, op 
basis van een beperkt aantal vakken. Voor een doorsnee-
econoom staat het woord ‘theorie’ gelijk aan een wiskundig 
model: het oplossen van een nutsmaximalisatievraagstuk 
onder randvoorwaarden. Hiertegen wordt nu wijd en zijd 
geprotesteerd: het is hoog tijd om echt werk te maken van 
pluralistisch economieonderwijs.

door Irene van Staveren

De auteur is hoogleraar pluralistische ontwikkelingseconomie aan het Institute of 
Social Studies van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Het wereldwijd populaire Engelse economietijdschrift The Econo-
mist drukte in juli 2009 een plaatje af op de cover van een smeltend econo-
mieleerboek. Het hoofdartikel ging over de rol van de economische weten-
schap bij het ontstaan van de financiële crisis: ‘Where it went wrong – and 
how the crisis is changing it’. Acht jaar later weten we dat dit laatste veel te 
optimistisch was. Er is nog vrijwel niets veranderd.1

Studenten krijgen nog steeds hetzelfde beperkte pakket aan verplichte 
vakken. Geen economische geschiedenis en geschiedenis van het econo-
misch denken. Geen ethiek van de economie, of economische sociologie. 
Wel heel veel wiskunde, modellen en de modernste statistische technie-
ken, verpakt als vakken over theorie en methodes. Sterker nog, voor een 
doorsnee-econoom staat het woord ‘theorie’ gelijk aan een wiskundig mo-
del. De theorie die vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw dominant is 
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geworden in de economische wetenschap, wordt wel de neoklassieke theorie 
genoemd. Of, met een iets bredere aanduiding die ook een gedeelte omvat 
van nieuwe stromingen, zoals utilitaristische vormen van de gedrags-
economie: de mainstream. De ‘hoofdstroom’ ja, want de rest wordt be-
schouwd als zijpaden die maar leiden tot afdwalen. De belangrijkste ken-
merken van de dominante theorie zijn: de hedonistische economische 
mens die constant de baten en lasten van alle mogelijke opties tegen elkaar 
afweegt om het eigen nut te maximaliseren; de markt die altijd in even-
wicht is omdat er geen onzekerheid bestaat, maar slechts risico; prijzen 
die altijd werkelijke waarden reflecteren; de optelsom dat alle risico’s in de 
markt tezamen nul zijn, waardoor systeemrisico niet bestaat; de overheid 
die de markt verstoort en daarmee alleen maar inefficiënties veroorzaakt; 
publieke diensten die daarom maar beter geprivatiseerd kunnen worden; 
en natuurlijk inkomen als de beste maatstaf voor welvaart.

De crisis heeft wel wat barstjes in het glanzende imago van de neo-
klassieke theorie veroorzaakt. Zelfs Alan Greenspan, jarenlang voorzitter 
van de Amerikaanse centrale bank, de Fed, heeft toegegeven dat hij te veel 
geloof hechtte aan deze theorie. In een hoorzitting van het Amerikaanse 
congres in oktober 2008 zei hij: ‘Ja, ik heb een tekortkoming ontdekt in het 
model waarvan ik dacht dat het juist de belangrijke structuur was die be-
schreef hoe de wereld in elkaar steekt.’2 Maar enkele jaren later is weinig 
meer van de gedesillusioneerde Greenspan vernomen, terwijl andere 
 beleidsmakers tegen de enorme lobbykracht van banken in proberen om te 
redden wat er te redden valt om een volgende crisis van dit formaat te voor-
komen. Weer andere beleidsmakers zijn immuun gebleken voor Green-
spans inzicht en het vergezicht van het invloedrijke tijdschrift The Econo-
mist over de noodzaak van fundamentele verandering van de economische 
wetenschap en het economieonderwijs. Veel beleidsmakers in de gezond-

heidszorg in ons land staan nog 
pal achter de neoklassieke dog-
ma’s van privatisering, schaal-
vergroting en transactie-
gerichtheid, nagestreefd met 
behulp van beperkte en vooral 
goed meetbare indicatoren, in 
de stellige overtuiging dat het 
volgen van die dogma’s een 
efficiëntere economie zal op-

leveren met meer welvaart tegen lagere kosten. Er is maar bitter weinig 
geleerd uit de crisis als het gaat om de economische wetenschap en de 
daarop gebaseerde beleidsadviezen.

Er is maar bitter weinig 
geleerd uit de crisis als het 
gaat om de economische 
wetenschap en daarop 
gebaseerde beleidsadviezen
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Realiteitszin en de gereedschapskist van het onderwijs

Wat vinden mensen in het algemeen van de realiteitszin van economisch 
onderzoek, even afgezien van de vrij onzinnige bezigheid van voorspellin-
gen? Er is weinig enthousiasme te bespeuren. Het boek van antropoloog 
Joris Luyendijk over de bankencultuur in de Londense City3 is veel succes-
voller dan de boeken van de meeste economen die geschreven zijn voor een 
breed publiek, om nog maar te zwijgen van economische rapporten, die 
bol staan van smal gedefinieerde economische concepten als doelmatig-
heid, rationaliteit en welvaart, aan elkaar geweven met nogal technisch 
taalgebruik en veel wiskunde en statistiek. De adviezen in die rapporten 
zijn hetzij regelrecht uit een eerstejaars economieboek gehaald, zonder 
enige context, hetzij volstrekt tegenstrijdig aan elkaar. Denk maar aan de 
rapporten van de afgelopen jaren over de bouw van nieuwe kolencentrales 
(efficiënt gezien de goedkope kolenimport uit de vs, maar níét efficiënt om 
de co2-uitstoot zo snel mogelijk te beteugelen) of over de kostenbesparing 
van aanbesteding op de thuiszorgmarkt (zó goedkoop dat enkele grote 
thuiszorgaanbieders er de afgelopen jaren failliet door gingen). Het wordt 
hoog tijd voor meer realiteitszin in economisch advies. Thomas Piketty 
geeft nuttig advies aan collega-economen aan het einde van zijn boek 
 Kapitaal in de 21ste eeuw: ‘Als economen nut willen hebben, denk ik dat ze 
vooral moeten leren om hun methoden pragmatischer te kiezen, om geen 
middel ongebruikt te laten, en om toenadering te zoeken tot de andere 
takken van de sociale wetenschap.’4

Twee Nederlandse economen, Harry van Dalen en Kees Koedijk, hebben 
in 2012 een moedige poging ondernomen om vooraanstaande economen te 
laten nadenken over aanpassingen in het economieonderwijs na de crisis, 
onder de titel Nieuwe kijk op economie gevraagd. De daaruit voortgekomen 
bundel met twaalf artikelen laat verbijsterend weinig zelfreflectie zien.5 
De Nederlandse economen zijn het er in de bundel roerend over eens dat 
de kennis prima op orde is. Maar dat is natuurlijk het probleem niet, zoals 
ook mijn boek Wat wij kunnen leren van economen die (bijna) niemand meer 
leest illustreert.6 Er is een rijke traditie aan economische denkers en dwars-
denkers. Het probleem is, zo heeft de crisis laten zien, dat er maar heel 
selectief gebruikgemaakt wordt van de diversiteit aan kennis in de econo-
mische wetenschap: kennis buiten de gebaande paden; inzichten van eco-
nomen die andere ideeën, theorieën en methoden gebruiken. Een paar 
bijdragen aan de bundel erkennen dit en pleiten voor meer diversiteit en 
flexibiliteit in het economieonderwijs, en de samenstellers van de bundel 
delen deze visie, maar de meeste bijdragen aan de bundel willen studenten 
vooral een aantal ‘basisprincipes’ bijbrengen, vinden dat het vak zich op de 
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middelbare school moet beperken tot ‘de harde kern’, dat studenten aan de 
universiteit vooral ‘betere modellen’ moeten leren, en dat we gewoon moe-
ten vasthouden aan de neoklassieke homo economicus zolang daarvoor 
geen uniform en in optimalisatiemodellen te vatten alternatief gevonden 
is. En geheel in strijd met Piketty’s advies aan economen om te leren van 
andere sociale wetenschappen, stelt één econoom in de bundel, Lans 
 Bovenberg, zelfs dat ‘de’ economische beginselen gezien kunnen worden 
als ‘het alfabet van het sociale leven’. Het is weinig hoopgevend dat juist hij 
in december 2015 is benoemd op de F.J.D. Goldschmedingleerstoel ‘Ver-
nieuwing van economieonderwijs’ aan Tilburg University.

Pluralisme

Het antwoord op het probleem van één dominante theorie is niet een 
andere dominante theorie, maar pluralisme. Alleen als de economische 
wetenschap een gevarieerd landschap is met meerdere theorieën, filoso-
fische grondslagen en methoden, kan het de problemen van de echte eco-
nomie begrijpen. Pluralisme is de voorwaarde voor een goed functione-
rende democratie, daarom gaat het in een democratie niet alleen om de 
meerderheid plus één, maar net zo goed om de bescherming van minder-
heden. Pluralisme is ook de voorwaarde voor een goed functionerende 
wetenschap, anders hadden we nog steeds geleerd dat de zon om de aarde 
draait. Eén dominante theorie in een wetenschapsgebied is natuurlijk be-
lachelijk in vergelijking met iedere andere wetenschappelijke discipline, 
van natuurkunde en filosofie tot sociologie en managementwetenschap. 
Een wetenschap ontwikkelt zich juist doordat verschillende theorieën met 
elkaar in debat gaan, elkaar uitdagen, of op zijn minst elkaar tolereren, 
ieder op een eigen deelgebied. Pluralisme in de economische wetenschap 
is ook belangrijk voor het publieke debat over de kleine en grote economi-
sche problemen van vandaag. Pluralisme is ten slotte belangrijk voor be-
leidsadvisering, om een tunnelvisie te voorkomen in de formulering van 
het economische beleid. Maar als studenten maar één theorie leren, ster-
ven minderheidsvisies uit. Als de zijpaden steeds minder begaan worden, 
raken ze uit beeld.

Joan Robinson, die nog samenwerkte met Keynes, zag dat haarscherp in 
toen ze haar boek Contributions to modern economics schreef. Ze schreef 
daar: ‘Het doel van economie studeren is niet om een aantal kant-en-klare 
antwoorden te krijgen op economische vraagstukken, maar om te leren om 
niet misleid te worden door economen.’7 Ze noemde neoklassieke econo-
men ‘valse profeten’, die tegen beter weten in een theorie verdedigden die 
berustte op onjuiste veronderstellingen en ‘bastaardtheorema’s’. Wat zij 
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erkende is dat economische wetenschap een sociale wetenschap is en daar-
mee onlosmakelijk verbonden met ethiek. Ze vond de pretentie van 
neoklassieke economen dat je zaken als armoede en werkloosheid puur 
objectief zou kunnen bestuderen, onzinnig en zelfs schadelijk. Als voor-
beeld noemt ze in haar boek Economic philosophy de veronderstelling dat 
arbeid negatief nut oplevert, dat louter gecompenseerd wordt door het 
loon.8 Maar, zegt Robinson, als je werkloos bent, meer vrije tijd hebt dan je 
lief is en je je mislukt voelt, dan zul je wel degelijk nut ontlenen aan een 
baan, los van wat je daarmee verdient.

Hoewel Robinson, en velen na haar, veel energie hebben gestoken in het 
bekritiseren van de neoklassieke theorie, is voor haar en veel critici vooral 
de dominantie van die theorie het probleem. Ook Joan Robinson vond dat je 
in het economieonderwijs verschillende theorieën moet presenteren, juist 
om een kritische geest te ontwikkelen. Daarom was ze ook fel gekeerd 
 tegen het economieleerboek dat in de Sovjet-Unie gebruikt werd, want dat 
was net zo eenzijdig als het economieonderwijs in het Westen, zo consta-
teerde ze. Zij gaf zelf, in de typische Cambridgetraditie, vooral les aan klei-
ne groepen en supervisiebijeenkomsten voor telkens maar twee studenten 
tegelijk, waarbij ze de studenten uitdaagde om vooral kritisch te zijn – ook 
op haar eigen werk. Ze reageerde verontwaardigd als studenten niet goed 
voorbereid naar de bijeenkomsten kwamen of als ze haar gelijk gaven om 
maar van de discussie af te zijn. Zij verafschuwde het idee dat economie-
onderwijs vooral een gereedschapskist zou zijn waar je maar uit kunt pak-
ken wat je nodig hebt bij de bestudering van een economisch probleem. 
Dat vond ze veel te mechanisch gedacht. Waar het om gaat is volgens haar 
dat studenten kritisch leren denken en een brede set van skills aanleren, en 
vooral dat ze pas economie leren door het te doen. Net als fietsen, legde ze 
een keer uit: zodra je het onder de knie hebt, met wat vallen en opstaan, 
wordt het bijna een tweede natuur.

Na Robinsons dood waren er af en toe pogingen van bekende economen 
om meer pluralisme in de economie te forceren – in de toptijdschriften én 
in het onderwijs. Zo publiceerden in 1992 enkele Nobelprijswinnaars, 
 onder wie Jan Tinbergen, in een gezaghebbend economietijdschrift een 
manifest voor pluralisme in de economie.9 Daarin betoogden ze dat het 
vreemd is dat economen zo graag pleiten voor vrije markten, maar dat ze 
zelf geen vrije markt voor economische ideeën hanteren. Pleidooien voor 
pluralisme gaan al terug op de klassieke econoom John Stuart Mill. Hij 
definieerde het honderdvijftig jaar geleden in zijn boek Over vrijheid op de 
volgende manier.10 Pluralisme is volgens Mill zo’n sterke waardering van 
variatie in inzichten dat men met minder variatie geen genoegen neemt. 
Ik heb zelf pluralisme in mijn oratie van 2011 simpelweg omschreven als 

CDV1703_DEF.indb   72 05-10-17   09:57



irene van staveren

Pleidooi voor pluralisme in het economieonderwijs

73

Christen Democratische Verkenningen | Herfst 2017

een open houding, open naar andere gezichtspunten – maar dan moeten 
die natuurlijk wél onderwezen worden. De crisis heeft dit besef doen her-
leven, met The Economist als onverwachte boodschapper. Maar de stilte die 
daarop volgde leert dat pluralisme in de economie, net als elders, constant 
bevochten en beschermd moet worden: niet alleen tegen de dominantie 
van één theorie, welke dan ook, maar vooral tegen de opvatting dat als een 
theorie eenmaal dominant geworden is, die dan blijkbaar de beste is en dat 
altijd blijft, en dat de wetenschap dan wel af is, op wat detailuitwerkingen 
na.

Rethinking economics

Wereldwijd zijn studenten in opstand gekomen tegen het eenzijdige eco-
nomieonderwijs. Eerst de promovendi, die vooral werden beoordeeld op 

hun vermogen om wiskundige be-
wijzen te leveren voor allerlei 
model variaties. Ze willen echter 
werken aan echte economische pro-
blemen in de echte wereld, niet 
alleen aan theoretische problemen 
vanachter hun computerscherm. 

Die eerste opstanden begonnen al vóór de financiële crisis in Cambridge 
en Parijs. Na de crisis volgden bachelor- en masterstudenten in Engeland, 
de Verenigde Staten en daarna steeds meer landen. Zij willen vooral veel 
meer over het vak economie weten dan ze krijgen voorgeschoteld. Zo heb-
ben studenten van The University of Manchester zelf een nieuw vak ont-
wikkeld, onder de veelbetekenende naam post-crash economics. Maar het 
bestuur van die universiteit heeft het vak niet geaccepteerd in het curri-
culum, zodat de studenten er geen studiepunten voor kunnen halen. Zulke 
weerstand houdt studenten wereldwijd niet tegen om te protesteren tegen 
de dominantie van maar één theorie in hun vakgebied.

De studenten hebben een wereldwijd netwerk gevormd, Rethinking 
Economics,11 dat pluralistisch economieonderwijs eist, oftewel economie-
onderwijs waarin verschillende theorieën aan bod komen, en waarin niet 
alleen wiskunde en statistiek maar ook casestudy’s, vergelijkend onder-
zoek, interviews, en andere methoden serieus genomen worden. Waarin de 
geschiedenis van het economisch denken een vanzelfsprekende rol heeft, 
zodat studenten zelf kunnen achterhalen hoe de wetenschap zich ontwik-
keld heeft en welke econoom zij nader zouden willen bestuderen voor de 
analyse van een economisch probleem van vandaag. En waarin natuurlijk 
economische methodologie wordt behandeld die verder gaat dan metho-

Wereldwijd zijn studenten in 
opstand gekomen tegen het 
eenzijdige economieonderwijs
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den en technieken, maar ook naar de filosofische grondslagen van de eco-
nomische wetenschap vraagt.

Rethinking Economics heeft inmiddels leden in dertig landen; het 
 Nederlandse netwerk is eind 2015 opgericht onder de naam Rethinking 
Economics nl. Dit re:nl heeft onlangs een inventarisatie gemaakt van de 
mate van pluralisme in het Nederlandse economieonderwijs op bachelor-
niveau.12 Het resultaat is bedroevend: 80 procent van het onderwijs betreft 
de neoklassieke theorie, en 94 procent van de methodevakken betreft wis-
kunde en statistiek.

De economische traditie ligt er, studenten vragen erom, The Economist 
verwacht niet anders, en de Nederlandse economie snakt naar beleids-
adviezen die verder gaan dan ‘meer markt of meer overheid’. Het is hoog 
tijd om nu echt werk te maken van pluralistisch economieonderwijs.

Noten

1 Dit artikel is een bewerking en actuali-
satie van de bevindingen uit: Irene van 
Staveren, Wat wij kunnen leren van 
economen die (bijna) niemand meer leest. 
Amsterdam: Boom, 2016.

2 Transcriptie van de opname van PBS 
NewsHour, 23 oktober 2008. Zie www.
pbs.org/newshour/bb/business-july-
dec08-crisishearing_10-23/

3 Joris Luyendijk, Dit kan niet waar zijn. 
Onder bankiers. Amsterdam: Atlas 
 Contact, 2015.

4 Hier in een eigen vertaling. In de Neder-
landse uitgave: Thomas Piketty, Kapi-
taal in de 21ste eeuw. Amsterdam: 
De Bezige Bij, 2014, p. 690.

5 Harry van Dalen en Kees Koedijk (red.), 
Nieuwe kijk op economie gevraagd. 
Visies op het economieonderwijs. Me 
Judice, 2012. Zie www.mejudice.nl/

docs/download/nieuwe-kijk-op-econo-
mie-gevraagd-pdf.pdf

6 Van Staveren 2016.
7 Joan Robinson, Contributions to modern 

economics. New York: Academic Press, 
1978, p. 75.

8 Joan Robinson, Economic philosophy. 
Londen: Watts, 1962.

9 ‘A plea for a pluralist and rigorous eco-
nomics’, American Economic Review 82 
(1992), nr. 2, p. xxv.

10 John Stuart Mill, Over vrijheid. Amster-
dam: Boom Klassiek, 2008.

11 Zie www.rethinkeconomics.org.
12 Rethinking Economics NL, Economics 

education in the 21st century. A compara-
tive analysis of bachelor curricula in The 
Netherlands. Working paper. Amster-
dam: re:nl, 2016. Zie  www.rethinking-
economics.nl/uploads/5/3/2/2/ 
53228883/working_ paper_economics_
education_in_the_21st_century.pdf
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Leren om beter te globaliseren

Wereldleiders, internationale instituties en nationale 
politici maken zich ongerust over de weerstand tegen 
handelsverdragen. Zij pleiten voor het compenseren van de 
verliezers en voor inclusievere globalisering, waar iedereen 
beter van wordt. Het is niet de eerste keer dat globalisering 
ter discussie staat, en langzaam maar zeker dringt ook 
in beleidskringen door dat er een probleem is. Voor meer 
steun van de bevolking voor globalisering is het cruciaal 
dat nieuwe stappen en verdragen ten goede komen aan 
de factor arbeid, die nu overal in het defensief zit. Dat is 
hoognodig, want we moeten globalisering redden van haar 
cheerleaders.

door Robert Went

De auteur is econoom en werkt bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regerings-
beleid (wrr). Hij twittert over globalisering en economie: @went1955.

Op 24 maart 1994 organiseerde de toenmalige minister van Econo-
mische Zaken (ez), Koos Andriessen (chu, cda), een globaliseringsdebat 
dat live op de televisie te volgen was. In een van de landelijke kranten 
werd dat debat gekscherend De Koos Clinton-show genoemd. Ik weet 
niet hoe goed de uitzending bekeken is, maar zat zelf een deel van de dag 
aan de buis gekluisterd. Misschien maak ik het mooier in mijn herinne-
ring dan het was, maar ik zie nog goed voor me dat tegen het eind van de 
show een karretje op het podium werd gereden met allemaal dikke boe-
ken erop. ‘Dit zijn de regels en de wetten waar we ons aan moeten hou-
den, en dat hindert ons in de internationale concurrentiestrijd’, sprak 
een ondernemer, of woorden van die strekking, waarop de minister 
plechtig beloofde dat hij vanaf nu de lasten- en regeldruk omlaag zou 
gaan brengen.
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Globalisering werd gepresenteerd als een grote kans voor ondernemers 
en onze economie, maar eigenlijk ook als een bedreiging. ‘We hebben geen 
andere keus dan ons eraan aan te passen, want als we niet meedoen gaat 
het licht uit.’ Dit was zo ongeveer de Nederlandse vertaling door de latere 
minister van ez, Laurens Jan Brinkhorst (D66), van het beruchte tina- 
adagium van Margaret Thatcher: ‘There is no alternative.’ We zijn intussen 
al bijna een kwarteeuw verder, en een stuk wijzer over de schaduwzijden 
van globalisering.

Problemen en tegenstellingen

De groei van internationale transacties heeft de wereld veel goeds ge-
bracht, maar ook geleid tot nieuwe problemen en tegenstellingen. Terwijl 
de sociale verschillen tussen landen kleiner zijn geworden, is de ongelijk-
heid binnen veel landen gegroeid. Geliberaliseerde financiële markten 
richtten eind jaren 1990 een slagveld aan in opkomende landen in Azië en 
in Mexico, en met het uitbreken van de financiële crisis in 2008 ook in de vs 

en Europa. Bij veel mensen is de onzekerheid over de toekomst en die van 
hun kinderen groter geworden.1 Handelsverdragen staan ter discussie.2 

Er zijn twijfels over de gevolgen 
voor het milieu van het van hot naar 
her slepen van onderdelen van goe-
deren die tegenwoordig in mondia-
le waardeketens worden geprodu-
ceerd.3 En er is in veel westerse 
landen, waaronder Nederland, een 
aanzienlijke groep mensen die 
 menen dat globalisering voor hen 
meer nadelen heeft dan voordelen.4

Die kritiek is niet nieuw, maar al een veenbrand die zich steeds verder 
uitbreidt. ‘Als je de bevolking van de vs erover laat stemmen verliest globa-
lisering’, zei Jeff Immelt, de bekende ceo van General Electric, bijvoor-
beeld in 2006. Rond diezelfde tijd gaf 47 procent van de Europeanen in een 
peiling aan dat zij globalisering als een bedreiging beschouwden, terwijl 
slechts 37 procent het een kans noemde.5 Inmiddels is in de vs Donald 
Trump tot president gekozen en hebben de Britten in meerderheid voor 
een brexit gestemd. Dat komt uiteraard niet alleen door onvrede over de 
reële en gepercipieerde gevolgen van globalisering en het neoliberalisme, 
maar dat dit een belangrijke rol speelt, is iets wat slechts weinigen ontken-
nen.6

In veel westerse landen, 
waaronder Nederland, is er een 
aanzienlijke groep mensen die 
menen dat globalisering voor 
hen meer nadelen heeft dan 
voordelen
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Tekort aan legitimiteit breekt op

De internationalisering van economische processen is natuurlijk niet van 
gisteren, maar is al eeuwenlang aan de gang.7 De huidige globalisering 
wordt vaak vergeleken met de periode voor de Eerste Wereldoorlog, toen 
ook sprake was van veel internationale handel en aanzienlijke grensover-
schrijdende financiële stromen. Daar waren toen echter veel minder lan-
den in betrokken dan nu. En een essentieel verschil tussen toen en nu is dat 
de productie van veel goederen tegenwoordig in stukjes geknipt kan wor-
den en georganiseerd kan worden in internationale waarde- of productie-
ketens. Niet alleen handel en financiële stromen overschrijden nu de gren-
zen van landen, maar ook de productie van goederen en diensten. De 
stoommachine maakte de ‘eerste ontvlechting’8 mogelijk tussen de pro-
ductie en het gebruik van goederen. Die hoefden niet langer op min of 
meer dezelfde locatie plaats te vinden, en daardoor kon de handel een 
enorme push krijgen. Dankzij ict werd de ‘tweede ontvlechting’ mogelijk: 
de productie van een auto of mobiele telefoon kan worden opgeknipt in 
deeltaken die over de hele wereld verspreid of binnen een regio uitgevoerd 
worden, en vervolgens geassembleerd worden tot een eindproduct. Het 
overgrote deel van de handel tussen landen betreft tegenwoordig handel in 
onderdelen, vaak is dat zelfs binnen hetzelfde bedrijf.9

De eerste globaliseringsgolf, die duurde tot aan de Eerste Wereldoorlog, 
eindigde niet omdat de technische mogelijkheden uitgewerkt waren. Deze 
kwam ten einde toen de politiek en beleidsmakers geen effectieve ant-
woorden meer wisten te geven op de veranderde economische en sociale 
omstandigheden. De economische en politieke leiders negeerden de kos-
ten van globalisering, schrijft Frieden,10 en werden vervolgens opzijgezet 
door de mensen, groepen en landen die voor deze kosten opdraaiden. 
De les die hij trekt is dat blijvende steun voor globalisering essentieel is. 
Die kan alleen verkregen worden met beleid om nationale economieën de 
vruchten van globalisering te laten plukken, en met gerichte initiatieven 
om aanpassingen voor verliezers soepel te laten verlopen. Consultaties 
daarover met getroffen sociale groepen lijken hem een goede benadering.

Werken aan een ‘reset’

Internationaal is de discussie over de toekomst van handelsverdragen en 
over de gevolgen van globalisering in een nieuwe fase terechtgekomen nu 
ook instituties als het imf, de oeso en de Europese Commissie11 zeggen 
zich sterk te willen maken voor meer inclusiviteit. Wat dit in de praktijk 
gaat betekenen voor de verdere ontwikkeling van globalisering moeten we 

CDV1703_DEF.indb   78 05-10-17   09:57



robert went

Leren om beter te globaliseren

79

Christen Democratische Verkenningen | Herfst 2017

nog zien, maar het is in elk geval een stap vooruit dat erkend wordt dat er 
nadelen zijn, dat niet iedereen van globalisering heeft geprofiteerd, en dat 
globalisering geen natuurverschijnsel is maar veranderbaar.

Daarbij is ook sprake van een herwaardering van nationaal beleid. Dat 
werd tijd. Nog niet zo heel lang geleden was het een wijdverbreid idee dat 
als gevolg van economische globalisering nationale grenzen steeds minder 
belangrijk zouden worden, en dat nationaal beleid er steeds minder toe 
zou doen. Maar wie dat gelooft moet eens door een paar statistieken met 
vergelijkingen tussen oeso-landen of eu-lidstaten bladeren: zie hoe groot 
de verschillen tussen landen nog steeds zijn. Tegen het idee dat nationale 
staten afgeschreven kunnen worden, heb ik me de afgelopen twintig jaar in 
discussies en bijeenkomsten over globalisering vaak verzet.12 Het idee dat 
er effectieve vormen van global governance ontstaan die nationale staten 
vervangen, is luchtfietserij gebleken – als we al moeten willen dat die er 
komen trouwens (ik denk het niet). Dat besef dringt steeds breder door. 
De bekende Noord-Amerikaanse econoom Larry Summers pleit nu voor 
‘verantwoordelijk nationalisme’,13 en Lodewijk Asscher heeft het over 
‘ progressief patriottisme’.14

In ons land zet minister Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwik-
kelingssamenwerking zich met enkele collega’s binnen de eu in voor een 
‘reset’ van het handelsbeleid.15 En Marten van den Berg, directeur-generaal 
Buitenlandse Economische Betrekkingen van het Ministerie van Buiten-
landse Zaken, heeft begin dit jaar ook een ambtelijke Studiegroep Duur-
zame en Inclusieve Globalisering geïnitieerd, waaraan strategen en direc-
teuren van zeven departementen deelnemen, vertegenwoordigers van het 
cpb, het scp, de ser en de wrr, alsmede de Nederlandse ambassadeur bij 
de oeso. Anders dan sommige andere landen hebben wij nooit een echt 
nationaal debat over globalisering gehad, of een strategie ontwikkeld voor 
hoe we willen omgaan met globalisering.16 Deze studiegroep wil kennis, 
inzichten en ideeën over globalisering en de impact daarvan op Nederland 
delen, en dat is in elk geval meer dan de afgelopen jaren is gebeurd. De eer-
ste twee bijeenkomsten waren interessant en relevant. 

Nieuwe regels

Dit alles is meer dan welkom, en laat zien dat we als samenleving leren van 
de ervaringen met globalisering. Het gaat (te) langzaam, maar toch. Maar 
we gaan het niet redden om meer draagvlak en legitimiteit voor globalise-
ring te organiseren als we ons beperken tot meer nadruk op nationaal be-
leid en op de intentie om verliezers in de toekomst beter te compenseren, 
wat overigens helemaal niet zo makkelijk is.17 Harvard-econoom Dani 
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 Rodrik waarschuwt al jaren dat er sprake is van een politiek trilemma van 
globalisering: democratie, verregaande economische integratie (hyper-
globalisering) en nationale soevereiniteit met keuzevrijheid gaan niet sa-
men.18 We kunnen er maar twee tegelijk hebben, en moeten daarom kiezen 
waar we de nadruk op willen leggen (zie de ‘menukaart’ in figuur 1).

Beleidsmakers in Europa en elders hebben geprobeerd deze keuze te 
vermijden, maar daar betalen we nu een prijs voor.19 Vluchten kan niet 
meer: hoog tijd voor een goed debat over nieuwe spelregels voor globalise-
ring. Uitgangspunt zou moeten zijn, aldus Rodrik, dat markten, nationaal 
en internationaal, zichzelf niet reguleren. Ze hebben andere instituties 
nodig – regels en wetten, toezichthouders, borging van publieke belangen 
– waarin ze zijn ingebed om te kunnen functioneren. Het democratisch 
bestuur en politieke gemeenschappen zijn nog steeds voor het overgrote 
deel binnen nationale staten georganiseerd, en dat zal op afzienbare ter-
mijn ook zo blijven. Vertrouwen op mondiale (of Europese) instituties en 
bestuur leidt ertoe dat we geen behoorlijke governance hebben. Dan is 
kiezen voor minder globalisering die werkt beter dan als een don quichot 
blijven streven naar hyperglobalisering. Wat in de theorieboeken van eco-
nomen het beste zou zijn, werkt in de echte wereld vaak niet goed. En dan 
is het beter te streven naar de op een of twee na beste oplossing.

Menukaart voor globalisering

Sterke natiestaat & democratie
dan geen globalisering (afschermen van wereldmarkt)

Sterke natiestaat & globalisering:
dan geen sterke democratie

Globalisering & democratie
dan geen sterke natiestaat

Bron: Dani Rodrik

Figuur 1 Menukaart voor globalisering (Hueck en Went 2015)

Andere prioriteiten

Essentieel is dat er niet maar één weg naar welvaart bestaat. Landen moe-
ten hun eigen route kunnen kiezen en de daarbij best passende instituties 
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ontwikkelen. Al veel te vaak 
is aan landen een one-size-
fits-allprogramma voor-
gesteld of opgelegd dat is 
bedacht in een studeerkamer 
en dat niet past bij hun speci-
fieke problemen, mogelijk-
heden en voorkeuren. Lan-
den moeten het recht hebben 
en houden om hun eigen 

sociale verworvenheden, regels en instituties te bepalen en te verdedigen. 
En als bijvoorbeeld door handel aantoonbaar binnenlandse sociale of 
milieu normen bedreigd worden waarvoor onder de bevolking brede steun 
bestaat, dan moet een land het recht hebben daar barrières tegen op te 
werpen.

In een paper over de economie van het populisme pleit Rodrik niet al-
leen voor meer ruimte voor dit soort nationale keuzes, maar ook voor han-
delsverdragen die niet – zoals nu het geval is – vooral positief zijn voor het 
kapitaal.20 Als we meer steun van de bevolking willen voor globalisering, is 
het van belang dat nieuwe stappen en verdragen ten goede komen aan de 
factor arbeid, die nu overal in het defensief zit.21 Over dit soort nieuwe 
regels voor de mondiale economie hebben we het nog maar weinig. Té wei-
nig. Dat zal de komende tijd moeten veranderen, want we moeten globali-
sering redden van haar cheerleaders.
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Op 4 juli 2017 was het convenant Duurzame 

Kleding en Textiel een jaar van kracht. In dit 

convenant hebben bedrijven in de textielin-

dustrie en hun partners zich verplicht aan te 

geven wat zij gaan doen om de arbeidsom-

standigheden en de duurzaamheid in hun 

productieketen te verbeteren. Wat zegt dit 

convenant over de manier waarop we tegen 

vrijhandel moeten aankijken en de manier 

waarop ondernemingen wereldwijd dienen 

te handelen? En wat zijn de politieke impli-

caties ervan? Jef Wintermans (1960), die zich 

hier op persoonlijke titel uitlaat, kent deze 

problematiek door en door, en heeft de ver-

andering in het denken van dichtbij mee-

gemaakt. Na een studie politicologie was 

hij beleidsmedewerker Europese Zaken, 

Handelspolitiek en Ontwikkelingssamen-

werking van de cda-fractie ten tijde van het 

derde kabinet-Lubbers (1989-1994), waarin 

‘Laat zien wat bedrijven doen om 
misstanden in internationale handel 
te voorkomen’

In gesprek met Jef Wintermans

door Jan Prij

De auteur is hoofdredacteur ad interim van Christen Democratische Verkenningen.

De economische globalisering is op macroniveau heel succesvol 
geweest, maar op microniveau zijn heel veel rekeningen onbetaald 
gebleven. Dit heeft, met name in ontwikkelingslanden, schrijnende 
situaties tot gevolg. Een veel evenwichtiger verdeling van de baten 
en lasten van internationale handel is daarom nodig, stelt Jef 
Wintermans. Hij is coördinator voor het convenant Duurzame 
Kleding en Textiel dat bedrijven in de textielindustrie, hun partners 
en de Nederlandse overheid hebben afgesloten om de internationale 
textielproductieketen duurzamer en rechtvaardiger te maken.
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lijkheid, voor wat er in de handelsketen ge-

beurt.  Zolang die wereld ver weg was en 

onzichtbaar, kon je je ervoor afsluiten – dan 

las je hooguit een paar maanden later in de 

krant dat er ergens een brand was geweest of 

een fabriek was ingestort –, maar nu je der-

gelijke catastrofes zo ongeveer live kunt zien 

gebeuren, komt dat toch anders binnen. 

Dankzij de opkomst van het internet en later 

de sociale media is tegen het afschuiven van 

verantwoordelijkheid vanaf midden jaren 

2000 steeds meer weerstand geboden. 

 Bezorgde burgers en maatschappelijke 

 organisaties bleken een kritische tegen-

macht te zijn. Zij zeiden dat ze het onder 

die omstandigheden niet verantwoord 

 vonden om winst te maken.’

PvdA’er Jan Pronk minister van Ontwikke-

lingssamenwerking was. Hij werkte onder 

meer in Brussel voor het Nederlands Chris-

telijk Werkgeversverbond (ncw) en bij de 

textielvereniging krl in Veenendaal als in-

ternationaal secretaris. In 2002 trad Winter-

mans toe tot de directie van Modint, de bran-

cheorganisatie voor de textielindustrie. Eind 

oktober 2016 verliet hij Modint, een van de 

partners in het hiervoor genoemde conve-

nant, om per 1 november aan de slag te gaan 

bij de Sociaal-Economische Raad (ser) als 

coördinator van het ditzelfde convenant. 

Bij de ser is hiervoor een vijf man sterk 

 secretariaat opgericht.

Vrijhandel: van vrijheid naar 

verantwoordelijkheid

Zijn we in een nieuw tijdperk beland in 

het denken rond vrijhandel?

‘Ik heb in 1994 het Verdrag van Marrakesh 

meegemaakt [de gatt-ronde die resulteerde 

in de oprichting van de Wereldhandels-

organisatie] en de afschaffing van de quota 

in 2005, die leidde tot een volkomen vrij-

handel van textiel. Er kwam een nieuwe golf 

van verplaatsingen op gang van productie-

bedrijven en industrie van Europa naar lage-

lonenlanden in Azië. Door onze moderne 

technologie is echter steeds duidelijker 

geworden dat de economische praktijk van 

globalisering hier weliswaar welvaart en 

lagere productiekosten oplevert, maar ook 

gepaard gaat met ellendige arbeidsomstan-

digheden en schade aan het milieu en een 

bedreiging van het dierenwelzijn elders in 

de wereld. De toenemende uitbesteding van 

productie naar lagelonenlanden is gepaard 

gegaan met het loslaten van verantwoorde-
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keten is een serie activiteiten die als ge-

zamenlijk resultaat een product of dienst 

opleveren. Door taakspecialisatie is de 

 onderlinge verwevenheid van productie-

processen gegroeid, over de grenzen van 

landen en continenten heen. In onze ver-

voermiddelen (auto’s, vliegtuigen enzo-

voort) zitten onderdelen die vanuit de hele 

wereld komen. Dat geldt ook voor onze 

 spullen (het mobieltje bijvoorbeeld), voor 

allerlei voedingsmiddelen en voor onze 

kleding. Het merendeel van de hier verkoch-

te kleding wordt elders geproduceerd en in 

elkaar gezet.’

‘Vroeger had men bij internationaal 

 zakendoen vaak alleen naar multinationals 

op het oog, maar dat is allang niet meer zo. 

Dat is ook zichtbaar in de verandering in 

het denken over multinationale onder-

nemingen. Als er vroeger gesproken werd 

over “richtlijnen voor multinationale 

onder nemingen”, dan werd er gedoeld op 

grote multinationals met dochteronder-

nemingen over de hele wereld. Dergelijke 

bedrijven moesten zich houden aan regels 

a angaande investeringen. In 2011 is dat 

gewijzigd. Men heeft gezegd: “Investerin-

gen zijn een te beperkte zienswijze; het 

moet ook gaan over handel.” Door deze 

verandering van invalshoek vallen nu niet 

alleen “klassieke” multinationals maar 

ook andere internationaal opererende 

 bedrijven onder de vn-richt lijnen voor 

mensenrechten en fatsoenlijk werk en de 

oeso-richtlijnen voor maatschappelijk 

ondernemen. Dat geldt dus ook voor mkb-

bedrijven. Daar is wellicht weinig rucht-

baarheid aangegeven, maar het is een 

 belangrijke ontwikkeling.’

‘Bedrijven – niet alleen in de textiel-

sector, maar ook in andere sectoren – kregen 

steeds meer vragen over de werkomstandig-

heden. Zij kunnen wel hun productie uit-

besteden, maar niet hun verantwoordelijk-

heid door de ogen te sluiten voor de 

gevolgen van hun handelen.’

‘Vroeger had een bedrijf enkel toestemming 

van de overheid nodig om te produceren, en 

van de consument om te verkopen – in de 

internationale documenten hierover respec-

tievelijk de licence to produce en de licence to 

sell. Nu is daar een derde dimensie bij ge-

komen: de licence to operate. De wijze waarop 

je je productieprocessen en verkoop inricht, 

moet wel maatschappelijk verantwoord zijn. 

Precies daarover worden tegenwoordig 

 vragen gesteld door bezorgde burgers 

(of ngo’s). Deze richten hun pijlen overigens 

niet alleen op het bedrijfsleven, maar ook op 

regeringen, getuige bijvoorbeeld de laatste 

G20 in Hamburg.’

De vraag naar de maatschappelijke 

 verantwoordelijkheid van bedrijven is 

toch mede op tafel gekomen door de toe-

nemende verwevenheid van economische 

handelsprocessen via de productie in 

wereldwijde waardeketens? Hoe zit dat 

precies?

‘Ja, dat klopt. De globale verwevenheid van 

handelsstromen via zogeheten waarde-

ketens is enorm toegenomen. Een waarde-

Bedrijven kunnen wel hun 
productie uitbesteden, maar 
niet hun verantwoordelijkheid
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chemicaliën in de natuur worden geloosd, 

en met slechte behandeling van dieren?’

‘Maatschappelijke organisaties lieten in 

toenemende mate zien wat er allemaal mis 

was, maar daarmee werden de problemen 

nog niet opgelost. De vraag die er nu werke-

lijk toe doet is of we met elkaar – dus bran-

ches, bedrijven, vakbonden, overheid en 

maatschappelijke organisaties gezamenlijk 

–wél het verschil kunnen maken.’

Wat is de stand van zaken met betrekking 

tot het convenant nu?

‘Het convenant Duurzame Kleding en 

 Textiel is een overeenkomst die vorig jaar 

juli van kracht werd tussen 55 textielbedrij-

ven en elf partners, te weten hun branche-

organisaties vgt, Modint en INretail, de 

rijksoverheid, de vakbonden fnv en cnv, 

en de vijf maatschappelijke organisaties 

Solidaridad, Unicef Nederland, de Lande-

lijke India Werkgroep, de coalitie Stop 

Kinder arbeid en Stichting vier voeters. 

Het is het eerste van een aantal convenanten 

die internationale ketens helpen verduur-

zamen. Ze hebben afspraken gemaakt hoe 

zij samen de textiel- en kledingketen willen 

verbeteren.’

‘Inmiddels zijn er zestig bedrijven die 

een verklaring hebben ondertekend. Zij 

zeggen: “Wij gaan ons uiterste best doen om 

Anders doen: het convenant 

Duurzame Kleding en Textiel

Het textielconvenant moeten we in het 

 verlengde daarvan zien?

‘Ja, precies. De textiel- en modebranche is 

wereldwijd de eerste die zoiets op de door de 

vn voorgeschreven manier aan het doen is. 

In 2012 is dat proces opgestart met Lilianne 

Ploumen als minister voor Buitenlandse 

Handel en Ontwikkelingssamenwerking 

– een combinatie die onder Pronk in de jaren 

negentig nog absoluut ondenkbaar was. 

Na onderzoek van de vn en de oeso naar 

sectoren met veel risico’s op misstanden zijn 

er dertien sectoren als risicovol aangemerkt. 

Ploumen pleitte in aansluiting op dat onder-

zoek voor convenanten in die sectoren.’

‘In de mode- en textielsector waren we 

overigens op dat moment al bezig met het 

formuleren van een nieuwe toekomstvisie, 

vanuit het besef dat het roer om moest. 

 Negatieve berichten hadden de maatschap-

pelijke acceptatie van de sector verder onder 

druk gezet en vormden een bedreiging voor 

de bedrijfsgrondslag zelf. Om aantrekkelijk 

te zijn en te blijven als sector om te werken, 

is duurzaam produceren een must. Maar hoe 

doe je dat?’

‘We beseften als sector – ik werkte des-

tijds nog bij Modint – dat wij die brood-

nodige veranderingen richting een duur-

zame, rechtvaardigere inrichting van de 

keten niet alléén voor elkaar konden krijgen; 

daar hadden we de overheid, de vakbonden 

en de maatschappelijke organisaties bij 

nodig. Wat betekent het respecteren van 

mensenrechten voor onze bedrijven? Hoe ga 

je om met te lage lonen, hoe met te lange 

werkdagen? Met bedrijfsprocessen waarbij 

Maatschappelijke organisaties 
lieten in toenemende mate 
zien wat er allemaal mis was, 
maar daarmee werden de 
problemen nog niet opgelost
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kelijk met elkaar afgesproken om elkaar niet 

op alles aan te spreken, maar wél op die ver-

beterpunten waaraan men zich als bedrijf 

conform een plan van aanpak heeft gecom-

mitteerd. Zo worden gaandeweg leerproces-

sen in gang gezet die ook daadwerkelijk 

bijdragen aan de oplossing van problemen.’

De gedachte dat inzicht in de keten door 

deze transparanter te maken, automatisch 

tot verbeteringen zal leiden, gaat niet op?

‘Dat klopt. Er is een grote maatschappelijke 

roep tot volledige transparantie van de 

 keten, maar die transparantie op zich zal 

de structurele problemen niet oplossen, en 

zeker niet automatisch. Er kan een soort 

schandpaalcultuur ontstaan; daar zijn be-

drijven juist bang voor. Sommige bedrijven 

zijn ook bang voor economische schade: hun 

concurrent kan bijvoorbeeld zien waar zij 

inkopen. Transparantie is voor ons dus geen 

doel op zich, maar een middel om tot ver-

beteringen te kunnen komen. Op 4 juli 2017 

is, als een resultaat van een jaar werken op 

basis van het convenant, de lijst van pro-

ductielocaties gepubliceerd, met daarop 

drieduizend fabrieken. Inzicht in de werking 

van de keten is voor de betrokken partners in 

het convenant cruciaal om misstanden te 

kunnen aanpakken. Het openbaar maken 

van de fabrieksadressen helpt daarbij. Het is 

alleen nog te vroeg om dat per deelnemend 

bedrijf te doen. Daarom is de lijst geaggre-

geerd. Een van de uitdagingen is om te laten 

zien dat dit ook echt bijdraagt aan verbete-

ringen in fabrieken. Overigens is steeds ver-

dergaande transparantie wel  onderdeel van 

goede due diligence, dus op termijn zal die 

volledige transparantie er toch wel komen. 

Die ontwikkeling is al in gang gezet.’

te werken aan het verbeteren van de werk-

omstandigheden en het milieu, en wij gaan 

dat doen zoals de vn en de oeso dat van ons 

verwachten.” In het raamwerk van John 

Ruggie [zie kader] wordt dit due diligence 

genoemd, “gepaste zorgvuldigheid”. Voor 

Nederland hebben we ook een groter dieren-

welzijn aan de voornemens toegevoegd, een 

steeds belangrijkere zaak. Als er bijvoor-

beeld beelden worden getoond van konijnen 

die levend geplukt worden, dan halen grote 

modeketens hun wol uit de winkels, een-

voudigweg omdat de consument dat niet 

accepteert.’

‘De 55 bedrijven van het eerste uur heb-

ben nu hun eerste plan van aanpak inge-

diend. Aan de basis daarvan ligt een onder-

zoek naar de problemen en risico’s bij hun 

eigen leveranciers en in hun eigen waarde-

keten. Deze verbeterplannen worden op dit 

moment door ons secretariaat getoetst op 

kwaliteit en ambitie. Vakbonden, maat-

schappelijke organisaties en de overheid 

bieden ondersteuning en betrekken lokale 

partners bij de uitvoering van hun plannen, 

bijvoorbeeld bij bescherming tegen kinder-

arbeid en gedwongen arbeid, afspraken ter 

versterking van de arbeidsinspectie, ver-

mindering van de milieu-impact, of onder-

handelingen over een leefbaar loon.’

‘De hoeveelheid problemen is zo groot 

dat geen enkel bedrijf ze allemaal alleen 

aanpakken kan. Bedrijven waren daarom tot 

nog toe tamelijk terughoudend in de com-

municatie over wat ze doen aan verduur-

zaming. De angst was: “Vertel ik dat ik iets 

doe aan kinderarbeid, dan komt er een actie-

groep die mij vraagt waarom ik niks aan het 

milieu doe en aan chemicaliën.” Eigenlijk 

kon je het bijna niet goed doen. De partijen 

in het convenant hebben nu echter uitdruk-
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Politieke consequenties

Hoe duid je deze ontwikkelingen politiek 

gezien? Wat betekent het bijvoorbeeld voor 

hedendaagse handelsakkoorden?

‘De handelsakkoorden van de jaren negentig 

zagen er heel anders uit dan die van nu. 

Denk naast het Ruggie-raamwerk en de 

oeso-richtlijnen bijvoorbeeld aan het zo-

genoemde better-work-programma van de 

International Labour Organization, die met 

een decent-work-benadering het thema 

 “fatsoenlijk werk” op de agenda zet. Of denk 

aan de recente verklaringen van de G20 en 

de G7. Alles wijst in de richting van een bre-

der en dieper begrip van de impact van han-

delsrelaties in de vorm van wereldwijde 

productieketens op de omgeving. In elk 

handelsverdrag zal de component van ver-

antwoord maatschappelijk ketenbeheer 

door bedrijven steeds belangrijker worden.’

Is dat zo? Er is toch ook een protectionisti-

sche tegenwind ontstaan die handelsver-

dragen en afspraken over zaken als duur-

zaamheid niet meer zo belangrijk vindt?

‘Het is belangrijk om in te zien hoe dat komt. 

Ook die tegenbeweging heeft met de onbe-

taalde rekeningen en een oneerlijke verde-

ling van baten en lasten van de globalisering 

Het raamwerk van Ruggie

De Amerikaanse onderzoeker John Ruggie kreeg in 2004 van vn-secretaris-generaal Kofi 

Annan de opdracht om de relatie tussen mensenrechten en zakendoen te onderzoeken. 

Hij heeft op dat dossier, dat al twintig jaar vastzat, voor een doorbraak gezorgd op basis 

van een simpel raamwerk. Hij zei, simpel gezegd: ‘Staten hebben de plicht om mensen-

rechten te beschermen, en bedrijven hebben de verantwoordelijkheid om deze rechten 

te respecteren: zij mogen er geen inbreuk op maken en moeten aantonen dat zij men-

senrechten serieus nemen.’ Vervolgens zijn er in 2010-2011 nadere uitwerkingen van dat 

raamwerk gekomen.

Jef Wintermans wijst erop dat het raamwerk van Ruggie geen studeerkamerstuk is, 

maar tot stand is gekomen op basis van onderhandelingen met vakbonden, internatio-

nale werkgevers en maatschappelijke organisaties: ‘Het was polderwerk op vn-niveau.’

In 2011 was de oeso bezig met het wijzigen van de richtlijnen voor multinationale 

ondernemingen. Hierin is het denkwerk van Ruggie meegenomen. De oeso heeft ver-

volgens de taak op zich genomen om voor verschillende handelssectoren die richtlijnen 

nog verder te concretiseren. Sectorgewijs wordt aangegeven wat van bedrijven wordt 

verwacht als ze, ongeacht hun grootte, internationaal opereren.

Het Nederlandse textielconvenant is van dit denken over de maatschappelijke ver-

antwoordelijkheid van bedrijven een eerste praktische vertaling. Bij dit convenant 

 hebben zich nu zestig bedrijven aangesloten, wat neerkomt op 35 à 40 procent van de 

Nederlandse textiel- en kledingmarkt, aldus Wintermans.
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te maken. Maar dit afschuifgedrag wordt 

eenvoudigweg niet meer gepikt. Dat gaat 

over de onbetaalde rekeningen elders, maar 

ook hier. Denk aan fabrieksarbeiders die 

hun werk verliezen omdat hun fabriek sluit. 

Zij voelen zich net zo goed slachtoffer van de 

globalisering, terwijl de economische elite 

alleen maar profiteert.’

‘Ook de lopende discussie over de Inves-

tor-State Dispute Settlement (isds) in een 

aantal recente handelsakkoorden gaat wat 

mij betreft daarover. Als er voor het bedrijfs-

leven, onafhankelijk van de bestaande recht-

spraak en het normale democratische be-

sluitvormingsproces, andere regels gaan 

gelden, is dat wat mij betreft vragen om 

moeilijkheden. Dat daartegen weerstand 

ontstaat, snap ik wel. Waarom zouden be-

drijven zich níét aan de normale spelregels 

hoeven te houden, en ik wél? Het versterkt 

het gevoel van onrechtvaardigheid: dan 

deugt de globalisering niet en verdwijnt 

iedere nuance. Laten we echter niet vergeten 

dat de handel in de geglobaliseerde econo-

mie in de huidige productielanden voor 

meer welvaart heeft gezorgd. Wereldwijd 

gaan tegenwoordig echt heel veel minder 

mensen met honger naar bed.’

‘De beweging richting verantwoord 

 ketenbeheer van internationale onder-

nemingen past hoe dan ook in de beweging 

binnen de eu om een meer inclusieve glo-

balisering op gang te brengen met een 

evenwichtigere verdeling van baten en 

lasten. Dan is het belangrijk dat we niet 

terugvallen naar een wereld van muren 

tussen landen of regio’s die proberen zelf-

voorzienend te worden. Zo’n ontwikkeling 

zal ten koste van welvaart gaan, en onze 

collectieve problemen rond voedsel, water 

en het milieu in het algemeen niet helpen 

oplossen. Je zult moeten samenwerken; 

je hebt elkaar nodig.’

Wat staat er uiteindelijk op het spel?

‘Menswaardig bestaan waarbij iedereen zo 

veel mogelijk een rijk en vervullend leven 

kan hebben. De kwestie van wat christen-

democraten “publieke gerechtigheid” 

 noemen als paraplu voor rentmeesterschap, 

solidariteit en gespreide verantwoordelijk-

heid. Een veel evenwichtiger verdeling van 

de pluspunten van internationale handel. 

De kern van de zaak is dat de globalisering 

zoals die is gegroeid serieuze problemen kent 

die daadwerkelijk aangepakt moeten wor-

den, en dat kan alleen goed als betrokken 

partners de handen ineenslaan. Van alleen 

maar klagen over de problemen of in een 

hoekje te gaan zitten kniezen wordt niemand 

beter.’

‘We dagen met het textielconvenant alle 

bedrijven op een positieve manier uit om te 

doen wat ze kunnen. Zo’n aanpak klinkt 

door in de handelsverdragen die nu be-

sproken worden. In de toekomst zal dat naar 

verwachting alleen nog maar meer het geval 

zijn. Ben je er dan? Nee. Het moet ook nog 

werken: het moet zich de komende drie tot 

vijf jaar bewijzen in de praktijk. Bij succes 

zal het goede voorbeeld on getwijfeld door 

andere sectoren worden na gevolgd.’

‘Uitgangspunt is: je bent verplicht om te 

doen wat je kunt. Je kunt van niemand 

 vragen het onmogelijke te doen, maar je 

kunt wel vragen om te doen wat wél kan. 

Als iedereen op zijn eigen wijze aan die ver-

antwoordelijkheid gestalte geeft, zijn er 

zóveel kansen tot daadwerkelijke verduur-

zaming van de waardeketen dat ik daarover 

heel hoopvol gestemd ben.’
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Controverses – oude en 
nieuwe – zijn onvermijdelijk 
rondom handelsverdragen

Bij handelsonderhandelingen treden altijd controverses 
op. Of dat nu gaat met duizenden tractoren in Brussel of 
met massale demonstraties zoals eind 1994 in New Delhi 
en Manilla omdat men vond dat de nieuwbakken wto de 
soevereiniteit bedreigde, handelspolitiek geschiedt zelden 
volledig in pais en vree. Recente zorgen rondom ttip en ceta, 
beoogde vrijhandelszones van de eu met respectievelijk de vs 
en Canada, laten zien dat de aard van de conflicten veranderd 
is. Ook tekent zich een ontluikende consensus voor het beleid 
af die nogal idealistisch van aard is, maar niet ideaal.

door Jacques Pelkmans

De auteur is Senior Research Fellow van het Centre for European Policy Studies 
(ceps) in Brussel en hoogleraar aan The College of Europe in Brugge.

Controverses wegens vrees voor aanpassing

Handelsonderhandelingen zijn altijd controversieel geweest, 
omdat voor sommige bedrijfstakken of landen dan wel regio’s pijnlijke 
aanpassingen werden voorzien. Het ligt niet voor de hand dat liberalisatie 
van grensoverschrijdende handel in goederen en diensten – hoe goed ook 
voor de werking van de economie in het algemeen, ook vanuit een dyna-
misch gezichtspunt – geen tijdelijke verliezers kent. De verwachte ver-
liezers uitzonderen is uiteindelijk geen goede remedie, want dergelijke 
sectoren zijn relatief inefficiënt en dus op den duur kostbaar voor de eco-
nomie. Daarom kan op een aanpassingsstrategie worden aangestuurd, 
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vergemakkelijkt door een zeer geleidelijke afbouw van de protectie. Zo’n 
aanpassingsstrategie kan diverse vormen aannemen. Waar het om gaat is 
dat de tijdelijke verliezers dat verlies minder of niet voelen door een ge-
leidelijke uitstroom van arbeid en kapitaal/ondernemers naar andere sec-
toren of regio’s, liefst met zo min mogelijk negatieve gevolgen voor belo-
ning. Dat laatste kan lastig zijn, aangezien beloning van arbeid meestal 
voor een deel sectorspecifiek is, berustend op kennis en ervaring die waar-
schijnlijk minder nuttig is in andere sectoren. Aanpassing kan overigens 
wel degelijk samengaan met een niet-krimpende sector, bijvoorbeeld wan-
neer de schok van de handelsliberalisatie de sector dwingt tot een radica-
lere wijziging van de productiemethoden, tot de aanwending van nieuwe 
technologie dan wel tot nadere specialisatie op een deel van de goederen en 
diensten waar men ‘beter’ in is. Deze ‘koude douche’ hoeft dus niet per se 
tot lagere lonen of loongroei te leiden, al kan dat natuurlijk wel voor-
komen. Deze aanpassing brengt precies de welvaartsvoordelen van vrijere 
handel en daarmee van mededinging die tevoren om allerlei redenen wer-
den vermeden wegens het verzet van verliezers. In de landbouw is protec-
tie traditioneel hoger voor tal van producten, en daarmee is hier de vrees 
voor liberalisatie groter. In de ketens werkt dit ook door, middels hogere 
protectie voor levensmiddelen en andere bewerkte voedselproducten. 
Niettemin is ook in deze sector gebleken dat er mogelijkheden bestaan om 
zonder al te veel protectie wel degelijk concurrerend te blijven. Nederland 
exporteert enorme hoeveelheden (en variëteiten van) landbouwproducten 
naar de wereldmarkt dankzij een gestage technische vooruitgang gedu-
rende decennia, iets wat velen (onterecht) niet gauw met landbouw asso-
ciëren. Wel kan dit milieueffecten teweegbrengen die dienen te worden 
vermeden. Anderzijds is handelsliberalisatie van de landbouw in de eu nog 
steeds uiterst gevoelig in sommige sectoren, en de boeren zijn bedreven in 
het aandacht vragen voor deze steevast als desastreus beschreven effecten.

De oude versus de nieuwe wereld van protectie

Wat hiervoor kort is beschreven, wordt door Pascal Lamy (de vroegere 
 directeur-generaal van de wto, en daarvoor Europees Commissaris voor 
handel) aangeduid als de ‘oude wereld van handelspolitiek’.1 Die heeft al-
tijd controverses over handelsliberalisatie gekend en de kwestie was om de 
tijdelijke verliezers te beperken tot een kleine groep in vergelijking met de 
begunstigden en de economie als geheel, en om die kleine groep langere 
aanpassingstijd te bieden en soms uitzonderingen. Wat dat heeft opgele-
verd over de diverse rondes van liberalisatie, wordt duidelijk indien men 
de handelsprotectie van de eu in de vroege jaren zestig (toen het gemeen-
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schappelijk buitentarief werd vastgesteld) vergelijkt met die van nu, nog 
afgezien van allerlei niet-tarifaire kwesties die inmiddels deels zijn aan-
gepakt. De verschillen zijn bijzonder groot. Tegelijk is binnen de eu volle-
dige vrijhandel (beter: vrij verkeer van goederen en diensten) bereikt, 
 tegelijk met de bijbehorende regulering waar dit dienstig is. Deze com-
binatie heeft forse productiviteitsverbeteringen bewerkstelligd, die aan de 
basis liggen van onze huidige welvaart.2

De nieuwe wereld van de handelspolitiek kent evenzeer controverses, 
aldus Lamy, maar die zijn van een geheel andere aard. De bescherming in 
die nieuwe ‘wereld’ gaat over milieu (in allerlei vormen) en klimaat, voed-
selveiligheid, rechten van werkers, zelfs corruptie, soms mensenrechten 
en behoorlijk bestuur (good governance). Handelsverdragen – vooral de 

bilaterale vrijhandelszones die de 
eu onderhandelt – zijn tegenwoor-
dig een samenstel van de oude én de 
nieuwe wereld van de handelspoli-
tiek. De controverses over ttip en in 
mindere mate ceta gaan vaak over 
de ‘nieuwewereldaspecten’, maar 
de ‘oude-’ zijn beslist niet verdwe-

nen, al springen ze minder in het oog. Daar is trouwens een aspect aan 
toegevoegd: investeringsverdragen. Dat is het gevolg van een verschuiving 
van de competenties omtrent investeringen naar het eu-niveau sinds 2010. 
In de nieuwe wereld van de handelspolitiek zijn er andere spelers – bij-
voorbeeld ngo’s, die doorgaans met eu-regulering op één of slechts enkele 
thema’s bezig zijn, vakbonden (etuc in eu-verband), en de beuc (de eu-
consumentenbeweging) – dan in de ‘oude’ wereld. Sommige van de ngo’s 
stammen uit de radicale antiglobaliseringsbeweging,3 terwijl andere in 
het Brusselse als bekende en doorgaans gerespecteerde spelers doorgaan.

Hoe de nieuwe wereld van eu-handelspolitiek zich 

manifesteerde

De storm van protest die ttip en ceta – de laatste in mindere mate – 
 veroorzaakten vanaf 2014, kwam als een volstrekte verrassing voor de ge-
vestigde handelspolitieke kringen in het eu-circuit: de Europese Commis-
sie en de Trade Policy Committee (de hoogste ambtenaren op dit terrein 
van de lidstaten in het kader van de Raad). In het Europees Parlement, dat 
inmiddels enige bevoegdheden heeft verworven op handelspolitiek ge-
bied, leek men minder verrast, aangezien er altijd wel enige radicalen tus-
sen de 750 leden te horen waren geweest. Het begon met herhaalde be-

Handelsverdragen zijn 
tegenwoordig een samenstel 
van de oude én de nieuwe 
wereld van de handelspolitiek
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schuldigingen van een gebrek aan transparantie. Bij diepgewortelde 
achterdocht gaat het al snel over wat er misschien in achterkamertjes 
wordt bedisseld. Commissaris Malmström reageerde hier heel kwiek op. 
Zij wendde radicaal de steven en publiceerde alle eu-voorstellen die op 
tafel lagen, een breuk met oude tradities in de handelsdiplomatie wereld-
wijd (en de vs en Japan weigerden dit dan ook vierkant). De transparantie 
verstomde de protesten echter niet. Het bleek een opstap naar controverses 
omtrent regulering en de isds (Investor-State Dispute Settlement, de ver-
effening van geschillen tussen investeerders en staten). In het Europees 
Parlement hebben de echo’s van de protesten tegen ttip (Transatlantic 
Trade and Investment Partnership) vervolgens de politieke speelruimte 
van bijvoorbeeld de sociaaldemocraten ingeperkt en bleek het veel moei-
lijker om een voldoende grote meerderheid bij bijvoorbeeld de stemming 
over ceta bij elkaar te krijgen. Dat laatste is pas gelukt na het uitvoerig 
bijslijpen van teksten en enkele wijzigingen, zelfs toen het verdrag al ge-
sloten was (een unicum).

In Nederland heeft de Sociaal-Economische Raad (ser) een uitgebreid 
advies over ttip uitgebracht, waarin uitvoerig en met tal van relevante 
voorbeelden op de hoofdaspecten van de ‘nieuwe wereld van handelspoli-
tiek’ is ingegaan.4 Het opvallende van dit advies van tweehonderd (!) blad-
zijden is dat het nauwelijks handelt over de ‘oude wereld’ van tijdelijke 
verliezers in sectoren, en betrekkelijk kort is over de verwachte economi-
sche effecten gebaseerd op modelsimulaties. De ser hanteert ook hier – als 
reeds eerder – een breed welvaartsbegrip dat veel meer omvat dan een 
groeicijfer van het nationale inkomen. Het gaat bovenal over de bescher-
ming van Europese waarden vastgelegd in nationale en eu-regelgeving. 
De ttip-protestbeweging vreesde – overigens meestal veel te stellig – dat 
ttip het hoge beschermingsniveau in de eu-regulering zou aantasten. 
Die argwaan of verdachtmakingen stoelden op diverse beweringen, bij-
voorbeeld dat handelspolitieke onderhandelaars nou eenmaal deals slui-
ten (zoals bij tarieven) en dus hier en daar concessies zouden doen bij regu-
lering waar dat gewoon niet kan; dat multinationals uit de vs veel te veel 
invloed zouden hebben en die later in comités (over de afstemming van 
regelgeving in ttip) zouden behouden, waar eu-onderhandelaars dan niet 
tegen bestand zouden zijn; of dat er massaal chloorkippen zouden worden 
ingevoerd.5 Vooral de radicale ngo’s namen het niet zo nauw met de de-
tails, of stelden bewust zaken verkeerd voor, uitsluitend en alleen om 
 effectbejag en hun ‘aktie’ en straatprotest te ondersteunen. Vervolgens 
kwam daar isds bij, een term die vijf jaar geleden alleen bij specialisten 
bekend was. isds bestaat al zo’n vijftig jaar in (inmiddels drieduizend) 
bilaterale investeringsverdragen en werkte redelijk, met enkele pijnlijke 
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uitzonderingen,6 waarop uitgerekend het eerste ceta-ontwerpverdrag een 
elftal verbeteringen aanbracht. De argwaan sloeg echter om in een alge-
meen protest toen twee spectaculaire zaken onder isds werden aangespan-
nen die alle subtiliteit in het debat vermorzelden. De eerste was die van 
Philip Morris, die via een oneigenlijke omweg (in Hongkong) Australië 
aanklaagde over een nieuwe, strenge tabakswet; juist een onderneming die 
al gemakkelijk protesten opriep, en haar methode werd – ook door juristen 
– als oneigenlijk trucwerk veroordeeld, dus de ophef was groot. Inmiddels 
heeft het hof in Australië de zaak van Philip Morris afgewezen, maar dat 
speelde in 2014-2015 nog niet. De tweede zaak was die van Vattenfall in 
Duitsland, die (grotere) compensatie wenste voor de plotselinge Energie-
wende in 2010: deze zette namelijk een dikke streep door een overeenkomst 
over forse hernieuwde investeringen in oudere kerncentrales, door de vier 
nucleaire producenten nog maar zes maanden eerder met de regering 
gesloten. Wat vele Duitsers stak was dat de drie Duitse ondernemingen 
gewoon onder Duits recht hun zaak aanspanden, terwijl het Zweedse 
 Vattenfall via isds (met arbitrage door ad-hocjuristen) trachtte een grotere 
compensatie te verkrijgen. Een buitenlandse investeerder kreeg daarmee 
– mogelijk – een speciale behandeling die niet gold voor e.on en rwe en 
ook nog eens buiten de gewone Duitse rechtsgang verliep. Natuurlijk 
maakte Vattenfall gewoon gebruik van de opties die voorlagen, en isds 
(ironisch genoeg een Duitse uitvinding, uit 1959) was er daar een van. 
Vreemd genoeg waren de protesten niet gericht tegen de talloze Duitse 
bilaterale verdragen met isds erin – de wortel van het probleem –, maar 
tegen ttip, waarin isds nog moest worden opgenomen.

Enkele hoofdpunten van de ontluikende consensus

De eu heeft de laatste jaren een reeks bilaterale vrijhandelszones in ver-
dragen vastgelegd, zoals met Korea, Vietnam en Singapore en eerder al 
met Peru en Colombia. Tegelijk met ttip en ceta onderhandelt de eu 
 tevens met Japan en diverse asean-landen, alsmede over een verdieping 
van de vrijhandelszone met Mexico. Het is volstrekt onmogelijk deze com-
plexe verdragen in kort bestek te analyseren.7 Wel kan de ontluikende 
 consensus in bijvoorbeeld Nederland worden samengevat; het eerder ge-
noemde ser-rapport is daarbij een (doorwrochte) leidraad. Dit vormt een, 
wellicht enigszins ambitieuze, afspiegeling van de ontluikende consensus 
in de eu. Het gaat vooral om het duurzaam vergroten van de maatschappe-
lijke welvaart, met zo mogelijk ‘inclusieve’ groei (geen verliezers, óf com-
penseren en begeleiden). Moderne vrijhandelsverdragen hebben vele 
hoofdstukken over (de nadere afstemming van) regulering, en daarbij gaat 

CDV1703_DEF.indb   94 05-10-17   09:57



Jacques Pelkmans

Controverses – oude en nieuwe – zijn onvermijdelijk rondom handelsverdragen

95

Christen Democratische Verkenningen | Herfst 2017

het vooral om de handhaving van de Europese waarden in zulke regels. 
De nadruk op afstemming van regels tussen handelspartners is niet 
nieuw,8 maar de ambitie is sterk toegenomen, omdat de kosten van ver-
schillen in regelgeving en handhaving/controles de markttoegang meer 
belemmeren dan vroeger werd gedacht. Vaak lopen de beoogde doelstellin-
gen achter die regels niet of nauwelijks uiteen, en dan zouden oplossingen 
met betrekking tot de methoden van regelgeving dus mogelijk moeten 
zijn. Deze kwesties spelen een belangrijke rol bij sectoren als auto’s, 
 machines, chemie en medische apparatuur, bij voedselveiligheid en bij 
veel milieumaatregelen. Het gaat er nu om deze afstemming zo trans-
parant mogelijk te laten zijn en parlementen altijd het laatste woord te 
geven. Op praktisch niveau is duidelijk dat regulators (diegenen die ver-
antwoordelijk zijn voor regelgeving binnen de relevante wetten, waaron-
der vooral de gespecialiseerde agentschappen voor bijvoorbeeld medi-
cijnen, chemie en voedselveiligheid) en niet handelsdiplomaten deze 
besprekingen dienen te voeren; immers, regulators zijn verantwoordelijk, 
en zij mogen geen compromissen sluiten die het hoge beschermingsni-
veau (in de eu) zouden kunnen ondermijnen. Het valt overigens op dat 
ceta bijvoorbeeld op het gebied van technische handelsbelemmeringen 
wel een harde en effectieve conformiteitsprocedure kent met volledige 
erkenning door Canada en de eu,9 maar dat de verdragstekst op het gebied 
van de toenadering of afstemming van technische aspecten in wetten veel 
minder verplichtend is. Eigenlijk gaat het verdrag met Korea in de praktijk 
verder, met tal van technische comités waarin gepoogd wordt equivalente 
regelgeving overeen te komen en/of wereldnormen te gebruiken (iets wat 
Korea tot voor kort zelden deed). Voor Canada (sterk geïntegreerd met de 
vs) ligt dat veel lastiger. Maar ‘duurzaamheid’ gaat ook over de rechten van 
werknemers (met name de acht zogeheten kernconventies van de Inter-
national Labour Organization, de ilo).10 De ser wenst deze bindend in 
verdragen vast te leggen, met sancties als men zich er niet aan houdt. 
Dit verhoogt de geloofwaardigheid natuurlijk, maar bemoeilijkt de onder-
handelingen met vele landen aanzienlijk. De ser wil ook een clausule 
(in ttip) dat de partners handel nooit kunnen bevorderen door de bescher-
mingsniveaus te verlagen, en dat beginsel vastleggen met diverse waarbor-
gen (zodat er geen race to the bottom plaatsvindt). Wat betreft isds heeft de 
eu in 2016 een ommezwaai gemaakt door een multilateraal investeringshof 
voor te stellen met rechters (en dus geen ad hoc benoemde arbitragejuris-
ten), aangevuld met allerlei waarborgen en transparantie. De kwestie hier 
is of er veel landen zullen zijn die deze benadering willen volgen (Vietnam 
en Canada zijn hiertoe bereid).
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De nieuwe consensus: verdieping of toch verwijdering?

De ontluikende consensus in de eu heeft ceta eerder verrijkt dan bemoei-
lijkt. Deze consensus blijkt ook verregaand mogelijk met Japan. Met de vs 
zal zo’n pakket lastiger worden, maar wellicht niet onmogelijk indien er 
enige concessiebereidheid wordt getoond. De vraag is echter of dit nieuwe 

eu-model kan werken met asean-
landen zoals Indonesië, de Filipij-
nen en Maleisië (die dergelijke 
verplichtingen beschouwen als 
typerend voor ontwikkelde landen 
en nog niet voor hen), laat staan in 
een vrijhandelszone met China (in 
2014 heeft Xi Jinping de eu ge-
vraagd zo’n zone te onderzoeken). 

Ook in de besprekingen met Mercosur (zes landen in het  zuiden van La-
tijns-Amerika, geleid door Brazilië) zal men dit model niet volledig kun-
nen toepassen. De kunst zal zijn om ambitie en verdieping van de eu-con-
sensus niet tot verwijdering van mogelijke partners te laten leiden.

Noten

1 Pascal Lamy, The new world of trade. The 
Third Jan Tumlir lecture. Brussel: ecipe, 
2015.

2 Er zijn uiteraard meer bronnen van 
productiviteitsverbeteringen, bijvoor-
beeld technische vooruitgang (deels 
autonoom, deels in reactie op vrije 
handel en meer mededinging) en ver-
beteringen van ‘menselijk kapitaal’ 
(bijvoorbeeld opleiding).

3 Zoals Attac Duitsland en Attac Dene-
marken, die een los verband hebben 
gesmeed van 39 ngo’s, waaronder 
Greenpeace, enkele one-issue-ngo’s 
(antiroken, volksgezondheid), de Rosa 
Luxemburg Stiftung en Corporate 
Europe Observatory (ceo), zelf even-
eens een agglomeraat van ngo’s, maar 
dan met uitsluitend het doel om het 
lobbyen van de Europese industrie aan 
de kaak te stellen.

4 ser, ttip. Transatlantic Trade and 
Invest ment Partnership. Advies 16/04. 
Den Haag: ser, 2016. Een kwalijke mis-

ser van de Nederlandse journalistiek is 
het nagenoeg ontbreken van aandacht 
voor dit ser-rapport, dat het resultaat is 
van uiterst zorgvuldige en respectvolle 
debatten over nagenoeg elk denkbaar 
aspect van ttip (in termen van de ‘nieu-
we’ wereld). Dit staat in schril contrast 
met de enorme aandacht die in de me-
dia aan de protesten is geschonken, ook 
al waren de beweringen van de protes-
tanten veelal slecht of niet onderbouwd.

5 De uitvoer van kippenvlees door de vs 
dient uiteraard niet gepaard te gaan 
met bijvoorbeeld salmonella, en de 
behandeling met chlorine aan het einde 
van de keten garandeert dat. De eu laat 
deze kippen echter niet toe en daar is 
met betrekking tot ttip ook nooit over 
onderhandeld!

6 Zie de uitvoerige studie van Christian 
Tietje en Freya Baetens, The impact of 
Investor-State-Dispute Settlement (isds) 
in the Transatlantic Trade and Invest-
ment Partnership (studie in opdracht 
van het Ministerie van Buitenlandse 
Zaken: minbuza-2014.78850). Den 

De kunst zal zijn om ambitie 
en verdieping van de eu-
consensus niet tot verwijdering 
van mogelijke partners te laten 
leiden
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Haag: Ministerie van Buitenlandse 
Zaken, 24 juni 2014; en Freya Baetens, 
‘Transatlantic Investment Treaty Pro-
tection. A response to Poulsen, Bon-
nitcha & Yackee’, in: Daniel S. Hamilton 
en Jacques Pelkmans (red.), Rule-makers 
or rule-takers? Exploring the Transatlan-
tic Trade and Investment Partnership. 
Londen/Washington D.C., Rowman & 
Littlefield, 2015.

7 Een bescheiden poging voor vier ervan 
is te vinden in: Jacques Pelkmans, ‘Busi-
ness dimension of eu’s new ftas’, Jour-
nal of European Integration 39 (2017), 
nr. 7 (te verschijnen).

8 Reeds in de General Agreement on 
Tariffs and Trade (gatt; vóór 1995) be-
stonden er overeenkomsten omtrent 
technische handelsbelemmeringen, en 
regels en handhaving voor voedselvei-
ligheid en tegen planten en dierziektes, 
intellectueel eigendom, overheidsaan-

kopen en regels voor diensten (in vier 
zogenoemde ‘modes’). In de wto zijn 
deze aangescherpt, en in vrijhandels-
zones (zeker die van de eu) gaat deze 
afstemming nog veel verder. Er wordt 
ook steeds meer naar ‘equivalentie’ 
gestreefd, of naar wederzijdse erken-
ning van certificaten.

9 Hier gaat het erom dat door erkende 
testinstituten certificaten van confor-
miteit met de nationale (of eu-)wet-
geving worden uitgegeven. Onder ceta 
zijn erkende Canadese instituten ook 
bevoegd om de conformiteit met tech-
nische eu-voorschriften te certificeren, 
en dit bespaart het bonafide bedrijfs-
leven veel geld. In de eu erkende test-
instituten zijn op hun beurt ook in 
Canada bevoegd.

10 Zoals het recht van vereniging en van 
staking, het verbod op kinderarbeid en 
andere basisrechten.
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Globalisering is een zegen, 
maar transitie is een bitch

In plaats van globalisering, marktwerking of Europa de 
schuld te geven van problemen, kan het nieuwe kabinet 
– met ongetwijfeld het cda in de gelederen – er beter voor 
zorgen dat de baten van meer openheid en handel eerlijker 
verdeeld worden. Vooral laagopgeleiden hebben last van de 
transitieproblemen die samenhangen met globalisering. 
Die problemen kunnen in samenhang aangepakt worden. 
De transitieproblematiek expliciet en gedwongen onderdeel 
maken van de politieke besluitvorming vergroot de kans dat 
er zinnig beleid ontstaat.

door Marcel Canoy

De auteur is distinguished lecturer aan de Erasmus School of Accounting & 
 Assurance.

Globalisering heeft een slechte pers.1 Litouwse vrachtwagenchauf-
feurs zouden de banen van onze jongens afpakken, autofabrieken ver-
dwijnen naar lagelonenlanden in Azië, en onze kleding wordt in elkaar 
gezet door 10-jarige kinderen uit Bangladesh. De zogeheten ‘verliezers van 
globalisering’ zouden daarom massaal stemmen op partijen die inzetten 
op populisme, patriottisme en protectionisme, wat ons uiteindelijk verder 
van huis brengt. Hoe kan het nieuwe kabinet ervoor zorgen dat meer men-
sen profiteren van globalisering? Het staat namelijk niet ter discussie dat 
globalisering tot een grotere mondiale ‘taart’ leidt; die taart is echter verre 
van eerlijk verdeeld.
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De verdeling van de mondiale taart

Globalisering heeft gezorgd voor mondiale groei, ook van ontwikkelings-
landen. Als je een eerlijke verdeling ziet als ‘de staart omhoog tillen’, dan 
hebben we die eerlijke verdeling bereikt. De cijfers laten wat armoede 
 betreft over de hele linie een neerwaartse trend zien.

Dat is echter niet het hele verhaal. Globalisering heeft ook tot een 
 schevere verdeling van welvaart geleid. In de vs verdienen de allerrijkste 
mensen (de bovenste 1 procent) samen een slordige 40 procent van het 
nationale inkomen – alleen Zimbabwe maakt het nog bonter. De ‘armste’ 
mensen in de vs (de onderste 80 procent) verdienen maar 7 procent van het 
nationale inkomen.

Een andere maatstaf komt van de econoom Dani Rodrik. Het blijkt dat 
– tegen de intuïtie in – je beter arm kunt zijn in een rijk land (onderste 
10 procent) dan rijk in een arm land (bovenste 10 procent), want dan ben je 
gemiddeld nog drie keer zo rijk. Maar meet je rijkdom absoluut of relatief 
ten opzichte van je landgenoten?

Het is een moeilijke ethische vraag: wat is beter, een grotere taart of een 
eerlijker verdeelde taart? Zo leidt het reduceren van honger en armoede tot 
het verkleinen van de kans op conflicten. Tegelijkertijd is het bepaald niet 
simpel om effectieve manieren te vinden om verschillen te verkleinen zon-
der dat dit de prikkels aantast of de elite in ontwikkelingslanden corrum-
peert.

De baten van globalisering kunnen gerealiseerd worden als de echt 
arme landen minder arm worden en de echt arme mensen in ieder land 
minder arm worden. Dit gebeurt niet, maar het is niet fair om globalise-
ring daarvan de schuld te geven. Het zijn eerder corrupte regimes die voor 
armoede zorgen dan gewetenloze multinationals of falende internationale 
instituties. Het beste aangrijpingspunt voor het creëren van mondiale wel-
vaart ligt dan ook niet in het terugdringen van handel (want daar wordt 
niemand wijzer van), maar in het bevorderen van onderwijs voor vrouwen 
in arme landen.

Het transitiedilemma

Als arme mensen in arme landen niet de werkelijke verliezers zijn van glo-
balisering, wie dan wel? Kijken we dichter bij huis, dan verschuift de focus 
al snel naar laagopgeleiden. De relatie tussen globalisering en de toekomst 
van laagopgeleiden is heel complex. Zo is het curieus dat de regio’s in het 
Verenigd Koninkrijk met de meeste laagopgeleiden niet alleen het meest 
voor de brexit stemden, maar tevens de regio’s zijn die daarvan de dupe 
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lijken te worden, volgens de Britse denktank Demos. Meer handel is kenne-
lijk niet goed, maar minder ook niet? Paradoxaal genoeg klopt dat onge-
veer. Een oud Chinees spreekwoord (dat ik van Rodrik heb gejat) luidt: 
‘Zet de ramen open, maar vergeet het muskietennet niet: dan waait het 
lekker door, maar blijven de insecten weg.’

Het mechanisme werkt als volgt. Door toegenomen globalisering wor-
den sectoren blootgesteld aan buitenlandse concurrentie. Markten func-
tioneren optimaal wanneer sectoren waar mensen en bedrijven overbodig 
worden zichzelf opnieuw uitvinden, zodat er vernieuwing plaatsvindt en 
internationale arbeidsverdeling voor welvaart zorgt. De praktijk is echter 
veel weerbarstiger, en er gaan in de transitiefase allerlei dingen mis. Om de 
transitie soepel te laten verlopen moeten mensen in staat en bereid zijn om 
zich om of bij te scholen en zich aan te passen aan nieuwe realiteiten. Die 
dingen kosten tijd. Het probleem is dat de kosten van transitie niet gelijk 
verdeeld worden over de burgers. Laagopgeleiden zijn niet de verliezers 
van de globalisering, want ze zullen uiteindelijk ook profiteren, maar ze 
zijn wél de verliezers van de aanpassingen.

Constructief beleid dreigt te 
verdwijnen in de Bermudadriehoek 
van populisme, patriottisme en 
protectionisme. Het nieuwe kabinet 
kan meer mensen laten meeprofite-
ren van globalisering door te begin-
nen met het aanschaffen van een 
Chinees muskietennet.2

Met de constatering dat vooral laagopgeleiden last hebben van de tran-
sitieproblemen die samenhangen met globalisering, marktwerking of 
Europa, schieten we helaas niet veel op. Wat is de oplossing? Het is name-
lijk veel te simpel om – zoals vaak door linkse partijen bepleit – de ‘verlie-
zers’ klakkeloos financieel te compenseren, want dan investeren ze onvol-
doende in aanpassingen. Ziehier het grote dilemma van de transitie.

Het alleen maar beschrijven van dit probleem, zoals sommige economen 
doen, is nuttig, maar brengt ons nog niet veel verder. Zo schrijft Dani 
 Rodrik zijn vingers krom over globalisering. Zijn stukken zijn geweldig, 
maar een bruikbare oplossing voor het transitieprobleem draagt hij niet 
aan.3 Ikzelf kwam in een recente column over de verliezers van globalise-
ring in alle eerlijkheid ook niet veel verder dan voorstellen om een minister 
van Transitie te benoemen.4

Dergelijke voorstellen zijn overigens wel iets zinvoller dan goedkope 
schijnoplossingen aandragen zoals populisten plegen te doen: ‘We sluiten 
de grenzen!’ Grenzen dicht? Het aloude cliché van de arme Nederlandse 

Constructief beleid dreigt te 
verdwijnen in de Bermuda-
driehoek van populisme, 
patriottisme en protectionisme
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vrachtwagenchauffeur of aannemer die verdrongen wordt door zijn Oost-
Europese collega, is roestig. Los nog van het feit dat daarmee ook alle Euro-
pese activiteiten van Nederlandse bedrijven worden gefrustreerd (of denkt 
men net als de Britten of Donald Trump dat handel eenrichtingsverkeer 
is?), is het verhaal van de aannemer ook nog eens misleidend.5

Gechargeerd zou je kunnen stellen dat populisten een reële voorstelling 
van zaken geven (laagopgeleiden zijn de klos) met een absurde oplossing 
(grenzen sluiten), terwijl economen aan de andere kant van het spectrum 
niet veel beters bereiken. Het is pas van vrij recente datum dat economen 
schoorvoetend terugkomen van tekstboekwijsheden, zoals die van mark-
ten die zich op de lange termijn toch wel aanpassen.6

Drietrapsraket

Transitie is dan misschien een bitch, maar wel één die getemd kan worden. 
Ik stel een drietrapsraket voor. Stap 1 is mijn voorstel voor een minister 
van Transitie – een metafoor voor de politieke erkenning dat het transitie-
probleem bestaat. Daar begint het toch allemaal mee. De door het huidige 
cda zo verguisde Europese Commissie7 is hier al mee begonnen, getuige 
recente artikelen waarin het probleem helder wordt uitgelegd.8

Over de voordelen van openheid en handel zijn bibliotheken vol ge-
schreven.9 Economen verbazen zich misschien over het feit dat de boekjes-
wijsheden van vrijhandel niet langer resoneren bij het electoraat, maar 
realiseren zich wat laat dat ze zelf transitieproblemen hebben genegeerd: 
‘Zit niet in het model.’ Het erkennen van dit probleem door politici is daar-
om een belangrijke eerste stap.

Na deze erkenning van het probleem is een praktischer vervolg moge-
lijk, als stap 2. Ieder serieus beleidsvoornemen, internationaal verdrag of 
iedere wet dient, als apart hoofdstuk, begeleid te worden van een impact 
assessment waarin expliciet aandacht is voor transitie. Impact assessments 
à la die van de Europese Commissie zijn sowieso nuttig, maar beperken 
zich vaak tot de effecten op economisch, sociaal of milieugebied.10

De laatste stap – en een logisch gevolg van stap 2 – is dat, mocht blijken 
dat een beleidsvoornemen in de transitiefase gevolgen heeft voor lagere 
inkomensgroepen of lager opgeleiden, het kabinet dan verplicht is een 
plan voor te leggen hoe hiermee om te gaan. Dat plan moet dan worden 
besproken in de Tweede Kamer. De transitieproblematiek expliciet en ge-
dwongen onderdeel maken van de politieke besluitvorming vergroot de 
kans dat er zinnig beleid ontstaat.

Neem iets als ttip. Het discours in Nederland gaat vooral over plof-
kippen en arbitragesystemen, maar nooit over wat we gaan doen om de 
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transitie soepel te laten verlopen.11 Dat kan beter. Door bij handelsverdra-
gen afspraken te maken over wat er gedaan moet worden aan de transitie, 
kan de weerstand verkleind worden en de heilzame effecten vergroot.

De drietrapsraket gaat niet elk probleem oplossen, want transitie is niet 
voor niets een bitch, en oplossingen moeten ook burgers blijven prikkelen 

om in zichzelf te investeren. Maar 
het is al een enorme stap vooruit ten 
opzichte van waar we nu zitten, en 
het kan het populistische gesnater 
doen verstommen. En wie weet gaat 
het cda dan ook wel weer de con-
structieve kant op wat onderwerpen 
als Europa en globalisering betreft. 

Dat is historisch gezien de positie die de partij altijd heeft ingenomen.12 
Het wordt hoog tijd dat men naar die roots teruggrijpt.

Noten

1 Dit artikel is een uitgebreide versie van 
een online column: Marcel Canoy, ‘Laag 
opgeleiden de dupe van transitie, niet 
van globalisering’, Sociale Vraagstuk-
ken, 1 april 2017. Met dank aan Lans 
Bovenberg en Jan Prij voor nuttig com-
mentaar.

2 Tot zover gebaseerd op: Canoy 2017.
3 Zie bijvoorbeeld: Steven Pearlstein, 

‘Dani Rodrik’s “The globalization para-
dox”’, The Washington Post, 13 maart 
2011.

4 Canoy 2017.
5 Marcel Canoy, ‘“Links en rechts geloven 

in dezelfde sprookjes over arbeids-
markt”’, de Volkskrant, 13 februari 2013.

6 Zie voor een wat modernere blik op 
economie: Lans Bovenberg, Economie-
onderwijs in balans. Kiezen en samen-
werken (oratie). Tilburg: Tilburg Univer-
sity, 2016.

7 Ulko Jonker en Alexander Weissink, 
‘cda-leider Buma: “eu gaat nog slechter 
dan ik dacht”’, Het Financieele Dagblad, 
23 februari 2017.

8 Europese Commissie, ‘Reflection paper 
on harnessing globalisation’, 10 mei 
2017 (zie https://ec.europa.eu/commis-
sion/sites/beta-political/files/reflec-
tion-paper-globalisation_en.pdf ); 
Europese Commissie, ‘Reflection paper 
on the social dimension of Europe’, 
26 april 2017 (zie https://ec.europa.eu/
commission/sites/beta-political/files/
reflection-paper-social-dimension-
europe_en.pdf ).

9 Te beginnen met An inquiry into the 
nature and causes of the wealth of 
 nations van Adam Smith.

10 Europese Commissie, ‘Impact assess-
ments’. Zie https://ec.europa.eu/info/
law-making-process/planning-and-
proposing-law/impact-assessments_en

11 Marcel Canoy, ‘Het ttip-debat is niet 
zwart wit’, www.rtlnieuws.nl, 8 april 
2015. Zie https://www.rtlnieuws.nl/
economie/home/column/marcel-
canoy/het-ttip-debat-niet-zwart-wit

12 Zie bijvoorbeeld: Marcel Canoy, ‘Buma 
zet Europese angstmachine aan’ 
 [column], Sociale Vraagstukken, 1 maart 
2017.

Het is hoog tijd dat het cda 

weer de constructieve kant 
opgaat wat onderwerpen als 
Europa en globalisering betreft
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Toekomstperspectief 
Europees landbouwbeleid 
verdient christendemocratische 
steun

Het Europees landbouwbeleid is flink hervormd. Door de 
omzetting van prijssteun in van productie ontkoppelde 
inkomenssteun is de marktoriëntatie verbeterd en door de 
afschaffing van exportsubsidies roept het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid buiten de eu weinig weerstand meer op. 
Nu is het zaak de hervorming af te ronden. Het maar blijven 
geven van inkomenssteun is niet langer verdedigbaar. 
Verduurzaming vraagt om een omslag naar vergoedingen 
voor natuur- en waterbeheer. Deze wisseling van perspectief 
bevordert de maatschappelijke welvaart, maar komt er niet 
vanzelf. Alleen jammer dat het cda op de rem staat omdat het 
‘zich niet wil laten kapen door milieugoeroes’.

door Marko Bos

De auteur is econoom en werkzaam bij de Sociaal-Economische Raad (ser) als 
directeur Economische Zaken.

Bij oudere generaties roept het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 
(glb) nog steeds associaties op met melkplassen en boterbergen. Deze 
 plassen, bergen en volle graanschuren stonden symbool voor groeiende 
overschotten aan landbouwproducten, met veel Europese subsidie-uit-
gaven voortgebracht, die vervolgens op de wereldmarkt werden ‘gedumpt’. 
Een duur betaald beleid, kortom, dat ook nog eens de ontwikkeling van de 
landbouw en voedselvoorziening in ontwikkelingslanden verstoorde.
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In hoeverre past dat beeld bij het huidige glb? En wat is anno 2017 nog 
de rationale van een gemeenschappelijk landbouwbeleid? Op deze vragen 
wil ik in deze bijdrage antwoord geven.1 Dat antwoord begint met een kor-
te schets van de ontwikkelingsgang van het glb.2

Succesvol beleid met schaduwzijden

De doelstellingen van het glb zijn zestig jaar geleden geformuleerd in het 
Verdrag van Rome waarmee de Europese Economische Gemeenschap werd 
opgericht. Deze betreffen:3 het verhogen van de productiviteit van de land-
bouw; het verzekeren van een redelijke levensstandaard voor de landbouw-
bevolking; het stabiliseren van de markten; het veiligstellen van de voed-
selvoorziening; en het verzekeren van redelijke prijzen voor verbruikers. 
Verder bepaalt het verdrag dat de gemeenschappelijke markt mede de 
landbouw en de handel in landbouwproducten omvat.

Het glb is door de jaren heen succesvol geweest in het realiseren van de 
hiervoor genoemde doelstellingen. De landbouw en de handel in land-
bouwproducten vormen een integraal onderdeel van de interne markt. 
Door een sterke toename van de arbeidsproductiviteit op basis van mecha-
nisatie, rationalisatie en schaalvergroting is het gelukt om een redelijke 
levensstandaard voor (overigens steeds minder) werkenden in de land-
bouw én redelijke prijzen voor consumenten te bewerkstelligen. Het aan-
bod aan voedsel is veel ruimer en gevarieerder dan vroeger, en de con-
sumptie ervan drukt veel minder zwaar op het huishoudbudget. 
Tegenwoordig besteden Europeanen 10-15 procent van hun inkomen aan 
voedsel, waar dat in de jaren vijftig van de vorige eeuw nog 40-50 procent 
was.4

Door de sterke toename van de landbouwproductie is de Europese Unie 
erin geslaagd volledig zelfvoorzienend te worden voor bijna alle belang-
rijke landbouwproducten. Rond 1980 maakte de eu de omslag van netto-
importeur naar netto-exporteur van landbouwproducten.5 Vanaf het mo-
ment dat de productie de effectieve vraag binnen de eu ging overtreffen, 
kwamen de schaduwkanten van het succes ook meer naar voren. De over-
schotten moesten met forse exportsubsidies in derde landen worden afge-
zet (of in koelhuizen worden opgeslagen). Dat belastte niet alleen de Euro-
pese begroting, maar ook de handelsrelaties met derde landen.

Tot de schaduwzijden behoort verder de verschraling van natuur- en 
landschapswaarden door voortgaande rationalisatie van en schaalvergro-
ting in de landbouw.6

Door de jaren heen hebben velen de noodzaak van een fundamentele 
aanpassing van het glb benadrukt. Zo ook de toenmalige minister van 
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Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (lnv), Cees Veerman (cda): ‘Want 
van een onmiskenbare drijfkracht tot samenwerking en integratie van een 
groeiend aantal lidstaten, heeft het glb zich ontwikkeld tot een voor velen 

financiële steen des aanstoots, een 
struikelblok voor vernieuwing en 
een negatief voorbeeld van staats-
invloed op het economisch leven.’7

Aanpassing van het beleid aan de 
veranderde omstandigheden bleek 
echter heel lastig. Stevige druk van 
buiten was nodig om de zaak in 
beweging te krijgen: aan de ene 
kant de druk van belangrijke han-

delspartners, met name in het kader van de zogenoemde Uruguay-ronde 
over de vrijmaking van internationale handel in het kader van gatt/wto, 
en aan de andere kant de druk van een uiteindelijk begrensd budget. 
Heel lang was het glb niet alleen veruit de grootste uitgavenpost op de 
eu-begroting, maar ook een snel groeiende die andere beleidsprioriteiten 
dreigde te verdringen. Door de financiële teugels aan te halen hebben de 
regeringsleiders de ministers van Landbouw uiteindelijk gedwongen om 
betekenisvolle hervormingen door te voeren.

Belangrijke stappen in de hervorming van het glb

De hoeksteen van het glb was jarenlang het gemeenschappelijke markt- 
en prijsbeleid voor een aantal grondgebonden producten (granen, zuivel, 
rundvlees, wijn en olijfolie). Door het geven van prijssteun werd de pro-
ductie gestimuleerd, maar de marktwerking verstoord.

De eerste stap in de hervorming van het glb was het afdwingen van pro-
ductiebeperking, door invoering van melkquotering (vanaf 1984) en door 
braaklegging van grond in de akkerbouw (vanaf 1988). Dit kun je zien als 
het trekken aan de noodrem; het onderliggende mechanisme van stimule-
ren van productie door het geven van concurrentieverstorende prijssteun 
bleef intact. Daarin kwam pas vanaf de jaren negentig van de vorige eeuw 
verandering, toen de prijssteun aan marktordeningsproducten (om te 
beginnen graan) werd vervangen door compenserende, rechtstreekse 
 betalingen aan boeren.

Deze betalingen waren in eerste aanleg nog gekoppeld aan de voort-
brenging van die marktordeningsproducten. Vanaf 2003 werd deze koppe-
ling geleidelijk losgelaten. Sindsdien ontvangen boeren bedrijfstoeslagen 
die louter berusten op historische gegevens – namelijk de eerder ontvan-

‘Het glb heeft zich ontwikkeld 
tot een struikelblok voor 
vernieuwing en geldt als 
een negatief voorbeeld 
van staatsinvloed op het 
economisch leven’
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gen steunbedragen – en niet meer afhankelijk zijn van de lopende produc-
tie.

Door de omzetting van prijssteun in (uiteindelijk) van productie ont-
koppelde inkomenssteun is de marktoriëntatie verbeterd; daardoor en 
door de afschaffing van exportsubsidies is het glb ontdaan van de ergste 
handelverstorende elementen. Als sluitstuk van de hervormingen volgde 
in 2015 de afschaffing van de melkquotering. Die afschaffing – in combina-
tie met hoge prijzen op internationale markten – heeft forse investeringen 
in uitbreiding van de melkproductie losgemaakt. Al die extra koeien pro-
duceren niet alleen meer melk dan tegen een redelijke prijs kan worden 
afgezet, maar ook veel mest – en ook dat leidt, in ieder geval in ons land, tot 
flinke problemen. Voor marktwerking en ondernemerschap is het op zich 
goed om een kwantitatieve beperking op te heffen, maar deze opheffing 
blijkt dus weer eigen coördinatieproblemen op te roepen. Iedere onder-
nemer meent zelf een weldoordachte investeringsbeslissing te nemen, 
maar houdt onvoldoende rekening met soortgelijke acties van andere 
melkveehouders. Daardoor is een varkenscyclus in gang gezet; de optel-
som van alle individuele beslissingen blijkt economisch noch ecologisch 
houdbaar.

Deze overgangsproblemen nemen niet weg dat het glb nu veel beter is 
afgestemd op de effectieve vraag binnen en buiten de eu dan twintig, der-
tig jaar geleden. Daardoor roept het bij onze handelspartners buiten de eu 
weinig weerstand meer op. Doordat de eu en andere producenten zich 
houden aan de afspraken binnen gatt/wto om geen landbouwvoorraden 
meer te ‘dumpen’, heeft de wereldmarkt minder het karakter van een 
 ‘restantenmarkt’ en geven de prijzen een reëler beeld van wereldwijde 
vraag-en-aanbodverhoudingen voor landbouwproducten.

Met handelspartners onderhandelt de eu over het verlagen van belem-
meringen voor de onderlinge handel in landbouwproducten: door ver-
laging van invoertarieven, verruiming van tariefquota, en afspraken over 
sanitaire en fytosanitaire maatregelen (ter bescherming van mensen, plan-
ten en dieren tegen ziekten en schadelijke stoffen). De vrijmaking van in-
ternationale handel spitst zich steeds meer toe op het verlagen van non-
tarifaire belemmeringen die voortkomen uit verschillende regels en 
voorschriften. Ook als de beschermingsniveaus in twee landen vergelijk-
baar zijn, kunnen uiteenlopende voorschriften en vergaande keurings-
voorschriften tot (vaak onnodig) hoge handelskosten leiden.8

De overstap van prijssteun op directe inkomenssteun heeft het beleid 
budgettair beter beheersbaar gemaakt, omdat de steun niet meer afhanke-
lijk is van veranderlijke omstandigheden op wereldmarkten of van de 
 omvang van de productie. Tegelijkertijd hield deze overstap een lasten-
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verschuiving in van de consument – die in de winkel via hogere prijzen 
een deel van de rekening betaalde – naar de belastingbetaler, omdat de 
inkomenssteun in zijn geheel ten laste van het eu-budget komt. Hervor-
mingen worden vaak geassocieerd met bezuinigingen op de begroting, 
maar dat verband gaat hier dus niet op. Desondanks is de eu er goed in 
geslaagd om de landbouwuitgaven te beteugelen – ook al trad onderwijl 
een aantal lidstaten (zoals Polen) toe die ook landbouwpolitiek van belang 
zijn.

Waarom (en waaraan) nog landbouwsteun geven?

De landbouwuitgaven omvatten nu ongeveer 30 procent van de eu-begro-
ting, die rond 150 miljard euro bedraagt (iets minder dan 1 procent van het 
nationaal inkomen van de eu-lidstaten).9 Daarbij komt nog een kleine 
10 procent voor plattelandsbeleid. In de eu-begroting van 2017 is bijna 
40 miljard euro uitgetrokken voor directe betalingen aan (zo’n 7 miljoen) 
boeren.

Dat roept de vraag op waarom (en waartoe) er nog eu-subsidies aan 
 boeren worden gegeven. Op historische gronden zijn deze goed verklaar-
baar, maar dit biedt geen toekomstbestendige rechtvaardiging. Waarom 
nog steeds inkomenscompensatie geven voor een prijsdaling die 25 jaar 
geleden plaatsvond? En hoe leggen we de verschillen in behandeling uit 
die sindsdien zijn ontstaan? Een groot deel van de inkomenssteun blijkt 
een betrekkelijk kleine groep grotere boeren en grondbezitters ten goede 
te komen en slaat neer in een hogere grondprijs.10 Kunnen we de eu-mid-
delen niet beter besteden?

Twaalf jaar geleden kondigde minister Veerman al het einde van de 
 Europese landbouwsubsidies aan.11 Enige jaren later trok zijn opvolger, 
Gerda Verburg (cda), de lijn door in de zogenoemde Houtskoolschets. 
Zij stelde vast dat het glb voor een ‘fundamentele transitie’ staat, namelijk 
‘het versterken van de marktgerichtheid van de Europese land- en tuin-
bouw in combinatie met verdere verduurzaming van de productie die 
meer gekoppeld is aan maatschappelijke waarden.’12 Als pijlers van het 
toekomstige Europese landbouwbeleid noemde zij namens het kabinet: 
voedselzekerheid, voedselveiligheid en -kwaliteit, landschap, natuur, 
 milieu (bodem, water, lucht, klimaat) en dierenwelzijn/diergezondheid. 
Voorgesteld werd om de ongerichte inkomenssteun op historische grond-
slag te vervangen door ‘een nieuw instrumentarium, dat op een voor de 
samenleving zichtbare en afrekenbare manier landbouwgerelateerde 
 activiteiten beloont die meerwaarde hebben voor de samenleving en niet, 
of onvoldoende, door de markt worden beloond’.13
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De onderbouwing en de verdere uitwerking van de Houtskoolschets 
waren in belangrijke mate geleverd door het breed gedragen advies 
 Waarden van de landbouw van de Sociaal-Economische Raad (ser).14 
Dat advies liep de verschillende waarden en diensten van de landbouw na 
om te bezien waar marktfalen aanleiding zou moeten zijn voor een vorm 
van overheidsingrijpen.

Voor zover het gaat om afzonderlijk verhandelbare goederen – zoals 
voedsel – kan het marktmechanisme zorgen voor afstemming van het aan-
bod op de vraag en voor een adequate beloning van de gebruikte productie-
factoren (arbeid en kapitaal). Voedsel behoort tot de eerste levensbehoef-
ten. Voedselzekerheid is daarom een belangrijke, in Europees verband te 
verwezenlijken waarde. Een toenemende diversiteit van het aanbod van 
voedsel beantwoordt aan de koopkrachtige vraag van consumenten en is 

daarnaast van belang voor de volks-
gezondheid. De eu is nu en in de 
afzienbare toekomst ruimschoots 
zelfvoorzienend in basisvoedsel en 
kan daarnaast een belangrijke bij-
drage leveren aan de voedselzeker-
heid in andere delen van de wereld. 
Daarvoor is het belangrijk om natio-

naal vruchtbare grond te reserveren voor landbouw en om in eu-verband 
marktordeningsinstrumenten (vangnetten) achter de hand te houden voor 
noodsituaties. Voor voedselzekerheid is echter geen permanente 
inkomens ondersteuning van boeren nodig.

Efficiënt werkende boeren kunnen in het algemeen hun inkomen op de 
(interne of wereld)markt verdienen. Daarbij is het wel zaak rekening te 
houden met verschuivende voorkeuren van consumenten en burgers, die 
aan voedselveiligheid en -kwaliteit alsmede dierenwelzijn een toene-
mend gewicht toekennen. Voor voedselveiligheid zijn internationale 
normen opgesteld die nationaal en in Europees verband gehandhaafd 
moeten worden. Voor dierenwelzijn bestaan nog geen wereldwijd aan-
vaarde normen. In wto-verband is het geoorloofd om handelbeperkende 
maatregelen te treffen die nodig zijn voor het verzekeren van voedsel-
veiligheid en van de gezondheid van mens, dier en plant. Dan gaat het 
om productgerelateerde eigenschappen, en niet om kenmerken van het 
achterliggende productieproces. Dat laatste is bij dierenwelzijn wel het 
geval, waardoor het veel moeilijker is om hierover internationale afspra-
ken te maken.

Voor voedselzekerheid 
is geen permanente 
inkomensondersteuning 
van boeren nodig
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Naar een viergroepenmodel voor de grondgebonden landbouw

Als grote grondbeheerder heeft de landbouw daarnaast te maken met de 
maatschappelijke vraag naar natuur- en landschapswaarden (‘groene’ 
diensten) en een goed waterbeheer (‘blauwe’ diensten). Dat zijn (quasi)
collectieve goederen die de grondgebonden landbouw kan leveren. Zonder 
collectieve actie bestaat het risico dat er minder wordt aangeboden dan er 
maatschappelijk wordt gevraagd. Dat geldt met name voor natuur- en 
landschapswaarden die door rationalisatie en schaalvergroting van de 
landbouw onder druk staan. Wil de samenleving blijvend van bepaalde 
natuur- en landschapswaarden genieten die niet automatisch met de agra-
rische productie worden ‘meegeleverd’, dan zal daarvoor gericht moeten 
worden betaald.

Verder kan er sprake zijn van aanmerkelijke natuurlijke belemmerin-
gen bij de bedrijfsvoering. Dan kan het gaan om minder vruchtbare grond 
of om beperkingen aan het grondgebruik met het oog op andere waarden 
of belangen (zoals het verhogen van het grondwaterpeil in het veenweide-
gebied om het proces van inklinken te vertragen).

Deze twee aspecten kunnen we in onderlinge samenhang bezien in een 
viergroepenmodel voor de grondgebonden landbouw (zie figuur 1).15 Aan 
de ene kant maken we onderscheid tussen landbouwbedrijven die alleen 
afzonderlijk verhandelbare goederen (‘voedsel’) voortbrengen en land-
bouwbedrijven die tevens groene en/of blauwe diensten aanbieden. Aan de 
andere kant onderscheiden wij bedrijven naar de fysieke omgeving waarin 
zij opereren: gaat het om een regio met of zonder natuurlijke handicap?

Uitgangspunt is dat bedrijven die ‘voedsel’ produceren in een regio 
zonder natuurlijke handicap, voldoende inkomen uit de markt kunnen 
halen en dus geen financiële ondersteuning behoeven (groep 1). Dit laat 

Bedrijven die … … produceren in een 
regio zonder natuurlijke 
 handicap

… produceren in een 
regio met natuurlijke 
handicap

… alleen ‘voedsel’ 
 produceren

1: op termijn geen steun 
meer, op voorwaarde 
goed functioneren 
 interne markt

2: hectaretoeslag

… ook groene en 
 blauwe diensten 
 aanbieden

3: gerichte beloning 
voor publieke diensten

4: hectaretoeslag en 
gerichte beloning

Figuur 1. Viergroepenmodel voor de grondgebonden landbouw
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onverlet dat er goede argumenten zijn om – net als in andere takken van de 
economie – innovatie (in het bijzonder in de transitie naar duurzaamheid) 
financieel te stimuleren. Zonder overheidsbeleid dreigt er maatschappe-
lijk gezien een onderinvestering in innovatie, kennis en duurzaamheid. 
Maar dat vraagt om het inzetten van gericht instrumentarium; niet om het 
blijven geven van bedrijfstoeslagen aan grote groepen boeren eenvoudig-
weg omdat we dat al jaren doen. Natuurlijk, de afschaffing van de bedrijfs-
toeslagen leidt tot inkomensverlies, maar de drukkende werking op de 
grondprijzen biedt enige compensatie en is zeker voor jonge boeren goed 
nieuws.

Voor de levering van groene en blauwe diensten zal de samenleving 
boeren gericht moeten gaan belonen (groep 3). En als men voortzetting van 

landbouw en veeteelt in regio’s met 
een natuurlijke handicap van be-
lang acht, dan ligt het voor de hand 
om voor die handicap een passende 
financiële compensatie aan te bie-
den in de vorm van een hectare-
toeslag (groep 2). Ten slotte zijn er 
bedrijven die zowel groene en/of 

blauwe diensten aanbieden als produceren in een regio met een natuur-
lijke handicap (groep 4).

Dan is er nog de subsidiariteitsvraag: ligt het voor de hand dat de Euro-
pese Unie zo’n systeem van vergoedingen gaat beheren en financieren, of 
kan dat beter nationaal of regionaal gebeuren? Vraag (de voorkeuren van 
mensen) en aanbod (de mogelijkheden voor het leveren van natuur- en 
landschapswaarden) zijn immers voor een belangrijk deel plaatsgebonden; 
het goed afstemmen van vraag en aanbod is dan ook vooral een nationale en 
regionale aangelegenheid. In ons dichtbevolkte land zal dat tot andere af-
wegingen en uitkomsten leiden dan bijvoorbeeld in Frankrijk of Roemenië. 
Tegelijkertijd moet zo’n systeem van vergoedingen wel goed Europees wor-
den ingekaderd om verstoring van concurrentieverhoudingen op de inter-
ne markt voor landbouwproducten tegen te gaan. Het cofinancierings-
mechanisme dat wordt toegepast in het structuurfondsenbeleid en in het 
plattelandsbeleid kan dan een goede oplossing bieden.

Transitie naar een nieuw glb

Deze visie op de toekomst van het glb valt niet bij iedereen in goede aarde, 
ook niet in het cda, getuige de motie van de leden De Mos (pvv) en Koop-
mans (cda) die de Tweede Kamer eind 2010 heeft aangenomen. Daarin 

Voor de levering van ‘groene’ 
en ‘blauwe’ diensten zal de 
samenleving boeren gericht 
moeten gaan belonen
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werd de regering verzocht om ‘de wens van eu-landbouwcommissaris 
 Ciolos om natuurbeleid na 2013 een grotere rol te laten spelen naast zich 
neer te leggen en zich in te zetten voor een economisch sterke landbouw-
sector die zich niet laat kapen door milieugoeroes door voortzetting van 
gemeenschappelijk landbouwbeleid met gelijkblijvend budget na 2013’.16

Het cda-verkiezingsprogramma 2017-2021 Keuzes voor een beter Neder-
land legt (terecht) veel nadruk op het belang van een duurzame landbouw. 
Wat minder goed te begrijpen is, is dat het programma zelfvoorziening 
van Europa op het gebied van basisvoedsel als een ambitieuze, op termijn 
te realiseren doelstelling poneert,17 terwijl hiervoor al is vastgesteld dat 
deze doelstelling al decennia gerealiseerd is.18

Het cda-programma spreekt ook uit dat belastinggeld ‘sober, efficiënt 
en verstandig’ moet worden uitgegeven.19 Dan ligt het voor de hand om 
nog eens goed nut en noodzaak van directe betalingen aan boeren ten laste 
van het eu-budget onder de loep te nemen. Is er sprake van marktfalen dat 
overheidsingrijpen noodzakelijk maakt? En wat is daarbij de optimale 
taakverdeling tussen de eu en de lidstaten?

Voormalig Europees Commissaris Frans Andriessen heeft de ontwikke-
lingsgang van het gemeenschappelijk landbouwbeleid kernachtig ge-
typeerd als de overgang van subsidiëring van vermarktbare goederen, via 
een fase waarin wordt betaald voor niet-produceren, naar het toekomst-
perspectief van het betalen voor niet-vermarktbare groene diensten.20 
Dat toekomstperspectief komt er niet vanzelf. Achteruitstrevende krach-
ten moeten worden bedwongen. Deze wisseling van perspectief komt de 
maatschappelijke welvaart zeker ten goede. De beschikbare middelen kun-
nen dan gerichter worden ingezet voor het leveren van diensten en waar-
den die maatschappelijk worden gewaardeerd, maar waarvoor via het 
marktmechanisme geen of onvoldoende beloning kan worden gegene-
reerd. Tegelijkertijd kan de Nederlandse landbouw een belangrijke bij-
drage blijven leveren aan het verzekeren van voedselzekerheid, in Europa 
en in de wereld.

Noten

1 De auteur dankt prof. dr. ir. Gerrit 
 Meester en dr. Bart van Riel voor waar-
devol commentaar op een eerdere 
 versie.

2 Zie voor een uitgebreider overzicht: 
Gerrit Meester, Petra Berkhout en 
 Liesbeth Dries (red.), EU-beleid voor 
landbouw, voedsel en groen. Van politiek 
naar praktijk (vierde druk). Wagenin-

gen: Wageningen Academic Publishers, 
2013.

3 Zie artikel 39 van het Verdrag van Rome. 
Bij alle daaropvolgende verdragswijzi-
gingen, tot en met het Verdrag van 
Lissabon, is dit artikel ongewijzigd 
gebleven.

4 Louise O. Fresco en Krijn J. Poppe, 
 Towards a common agricultural and 
food policy. Wageningen: Wageningen 
University & Research, 2016, p. 23.
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Europese landbouwbeleid voorbij de 
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Haag: wrr, 1985.
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Den Haag: ser, 2016.
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uitgavenkant verplichtingen en betalin-
gen. In verplichtingen gerekend be-
dragen de totale uitgaven in 2017 158 
miljard euro; aan betalingen is 134,5 
miljard euro begroot.

10 Zoals de Britse econoom David Ricardo 
(1772-1823) ons leert, bepaalt het (hui-
dige of toekomstige) gebruik van de 
grond de waarde van de grond. Als aan 
het bezit van een stuk grond een recht 
op financiële steun wordt gekoppeld, 
zal dat de waarde van dat stuk grond 
doen stijgen.

11 Roel Janssen, ‘Cees Veerman: De land-
bouwsubsidies zullen gaan verdwij-
nen’, nrc Handelsblad, 8 oktober 2005.

12 Kamerstukken Tweede Kamer, vergader-
jaar 2007-2008, 28 625 (Herziening van 
het Gemeenschappelijk Landbouw-
beleid), nr. 60 (brief van de minister van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 
d.d. 12 september 2008), pp. 2-3.

13 Idem, p. 12.
14 ser, Waarden van de landbouw. Advies 

08/05. Den Haag: ser, 2008.
15 ser 2008, inz. pp. 62-65.
16 Kamerstukken Tweede Kamer, vergader-

jaar 2010-2011, 32500-xiii (Vaststelling 
van de begrotingsstaten van het Minis-
terie van Economische Zaken, Land-
bouw en Innovatie (xiii) voor het jaar 
2011), nr. 115 (motie van de leden De Mos 
en Koopmans, d.d. 24 november 2010).

17 cda, Keuzes voor een beter Nederland. 
Verkiezingsprogramma 2017-2021. Den 
Haag: cda, 2016, p. 93.

18 Zie bij noot 5. Nederland is na de Ver-
enigde Staten de belangrijkste netto-
exporteur van agrarische producten 
in de wereld. De agrarische export 
bedroeg in 2015 85,0 miljard euro, de in-
voer van landbouwproducten 57,1 mil-
jard euro (bron: cbs).

19 cda 2016, p. 96.
20 Inleiding bij de bespreking van het 

advies Waarden van de landbouw in de 
openbare vergadering van de Sociaal-
Economische Raad op 16 mei 2008.
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Een ambitieuze handelsagenda 
vraagt om meer bescherming en 
minder naïviteit

Nederland en Europa moeten dringend op zoek naar een 
nieuwe balans tussen vrijhandel en bescherming. Geen hard 
protectionisme en een zich terugtrekken achter de dijken, 
maar wel het verlaten van de naïeve koers uit het verleden. 
Wereldhandel is meer dan ooit in ieders belang, zowel 
economisch als strategisch, maar burgers verwachten terecht 
dat deze ook eerlijk en transparant plaatsvindt. De eu moet 
laten zien dat zij ook durft op te treden in het belang van haar 
burgers en producenten. Alleen zo kan zij de kloof tussen 
handel en protectie overbruggen, en het draagvlak voor een 
ambitieuze handelsagenda herstellen en behouden.

door Esther de Lange

De auteur is leider van de cda-delegatie in het Europees Parlement en vicevoorzit-
ter van de evp-fractie.

Het debat over handelsverdragen woedt al een aantal jaren in alle 
hevigheid. Vakbonden en werknemers eisen van hun regeringen en van de 
eu dat zij de controle weer overnemen en de arbeidsplaatsen beschermen. 
Aan de andere kant wijzen economen op het belang van de handel voor 
open, exportgerichte economieën als de Nederlandse. Juist zónder handel 
verdwijnen bij ons de banen, is hun terechte argumentatie. Ook de meeste 
bedrijven benadrukken, ook in Europa, keer op keer hun afkeer van ‘pro-
tectionisme’. De kloof tussen beide visies en kampen lijkt bijna onover-
brugbaar.1
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Van handel als middel naar handel als bedreiging

Handel is de corebusiness van de eu. Reeds in de beginjaren van de Euro-
pese integratie kozen de grondleggers van de huidige Unie voor de markt 
en voor economische samenwerking als manier om landen dichter bij 
 elkaar te brengen. In het academische debat legden de federalisten, die via 
verdragen hun ideaalplaatje wilden bouwen, het definitief af tegen de zo-
genoemde neofunctionalisten. Hun theorie komt uit Amerika,2 maar ver-
toont grote gelijkenis met de aanpak van Jean Monnet: samenwerken op 
concrete terreinen – eerst kolen en staal, later de economie in de brede zin 
van het woord – om zo stapje voor stapje steeds meer gezamenlijk op te 
trekken en daardoor naar elkaar toe te groeien. In de woorden van Robert 
Schuman, de Franse minister van Buitenlandse Zaken, uit 1950: ‘L’Europe 
ne se fera pas d’un coup, ni dans une construction d’ensemble: elle se fera 
par des réalisations concrètes créant d’abord une solidarité de fait.’3

Achter deze vrij technocratische aanpak ging voor de grondleggers van de 
huidige Unie wel degelijk een groter ideaal schuil. Ook daar was Schuman 
duidelijk over: door deze samenwerking van onderop moest oorlog tussen 
de deelnemende landen ‘ondenkbaar’ en ‘onmogelijk’ worden. Kortom: 
handel en een Europese markt als middelen naar nooit meer oorlog.

Jarenlang werkte deze aanpak gesmeerd en genoot hij ook grote steun, 
voor sommigen uit idealisme, voor anderen uit welbegrepen eigenbelang. 
Of vanuit wat Lindberg en Scheingold een permissive consensus noemden: 
de publieke opinie over Europese integratie was over het algemeen posi-
tief, doch onverschillig. Het wegnemen van handelsbelemmeringen tus-
sen de eeg-landen, door wetgeving of door cruciale uitspraken van het 
Europees Hof, en het instellen van gezamenlijke productnormen leidden 
in ieder geval tot vrijer verkeer van goederen op de interne markt. Ook 
Margaret Thatcher voelde zich aangetrokken tot die grote, liefst gederegu-
leerde markt, en voerde enthousiast campagne voor een Verenigd Konin-
krijk in de common market (dat de eu in het vk nooit méér is geweest dan 
een markt verklaart overigens misschien mede de keuze voor de brexit 
ruim veertig jaar later). En na de val van de Berlijnse Muur voorzag men, 
geheel in de sfeer van die tijd, een wereld op weg naar het einde van de ge-
schiedenis:4 vrije handel zou welvaart brengen voor iedereen, en overal 
zouden liberale democratieën en rechtsstaten ontstaan. Dankzij die vrije 
handel zou iedereen onderling verweven zijn in vrede: het adagium van 
Schuman, maar dan op wereldschaal.

De tekenen dat dit roze droombeeld niet klopte waren er al eerder, maar 
vanaf het annus horribilis 2016 kon zelfs de grootste optimist er niet meer 
naast kijken. In juni besloten de Britten de Unie te verlaten, en in novem-
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ber stemden heel veel Amerikanen, de middenklasse voorop, op een presi-
dentskandidaat die met samenwerking over grenzen heen – handelsver-
dragen, de navo – weinig ophad. En ook binnen de Unie groeide het verzet 
tegen handelsverdragen met de rest van de wereld. Arbeiders zien hun 
banen naar de andere kant van de wereld verdwijnen, en ook de positie van 
de middenklasse in Europa stagneert al jaren. Er was hun voorgespiegeld 
dat iedereen baat zou hebben bij een toename van de vrijhandel, maar die 
belofte is niet ingelost. Zij zien het allemaal als een ‘gebroken belofte’, als 
een contract dat niet is nageleefd. ttip werd mede daardoor het symbool 
waartegen zo fel werd gedemonstreerd, en in oktober 2016 gooide de 
 Waalse premier Paul Magnette, ondanks regelmatige informatievoorzie-
ning, zich dwars voor het handelsverdrag met Canada (ceta). De Canadese 
minister van Handel, Chrystia Freeland, verliet huilend de onderhande-
lingstafel in Namen. Zelfs met een bevriende natie als Canada, een demo-
cratie en een rechtsstaat, blijkt het anno nu dus moeilijk een handels-
verdrag te sluiten – al is ceta er later alsnog gekomen.

Wie bepaalt de norm?

Toch staat er, juist nu, veel op het spel. Ondanks een koopkrachtige 
markt van meer dan 500 miljoen Europeanen vormt de eu niet meer 
 (samen met de vs) de onbetwiste top van de wereldhandel. Het aandeel 
van de eu in de wereldhandel neemt al decennia langzaam maar zeker af. 
Ook de aard van de handel is veranderd; deze wordt inmiddels beheerst 
door mondiale productieketens met bijbehorende goederenstromen, 
waarbij ieder land een andere schakel voor zijn rekening neemt. Een pro-
duct dat in zijn geheel in één land is vervaardigd, wordt in de wereld handel 
een steeds grotere uitzondering. Door de groei van de middenklasse in 

delen van Afrika en Azië worden ook 
de afzetmarkten diverser. Wie be-
paalt in deze nieuwe situatie de 
norm? Dat is de kernvraag. Indien 
Europa er niet in slaagt met gelijk-
gezinde landen allianties te sluiten, 
zullen anderen die norm bepalen. 
Mag je plaatsnemen aan tafel op 

wereldschaal of niet?  Indien de eu niet in staat is samen op te trekken met 
landen als Canada, Japan, Nieuw-Zeeland, Australië, en ja, ook de vs, dan is 
het antwoord op die vraag ‘nee’, en zitten we niet mee aan tafel, verliezen 
we steeds meer de grip op de globalisering, en keert Europa langzaam de 
rest van de wereld de rug toe.

Indien Europa er niet in slaagt 
met gelijkgezinde landen 
allianties te sluiten, zullen 
anderen de norm bepalen
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Over een andere boeg

De eu heeft uiteraard geen andere keuze dan een volmondig ‘ja’ op de 
vraag of de eu mee aan tafel dient te zitten. De eu-burgers zullen het haar 
niet in dank afnemen indien zij de Europese waarden – respect voor milieu 
en gezondheid, duurzaamheid en sociale rechten – niet ook in de wereld-
handel zou proberen om te zetten. De eu loopt daarbij tegen een paradox 
aan: nationale overheden, zeker die van kleine landen als Nederland, weten 
zeer goed dat ze in hun eentje weinig kunnen uitrichten. Alleen een sterk, 
gezamenlijk optreden binnen eu-verband zal effect hebben op wereld-
schaal. Diezelfde eu wordt echter door velen gezien als medeveroorzaker 
van het probleem, als de boeman. Wat de globalisering wereldwijd in gang 
zette, deed de eu op een iets kleinere schaal, stellen zij: het openen van 
markten, met voordelen en financieel gewin voor velen, maar zonder enig 
oog voor de onzekerheid en de negatieve kanten die er ook zijn. Er rust 
bijgevolg een zware last op de schouders van de Europese instellingen om 
te laten zien dat zij wel degelijk in staat zijn meer grip te krijgen, zoals 
burgers dat verwachten. Ze moeten bewijzen dat zij kunnen beschermen 
zonder concurrentiekracht verloren te laten gaan. Dat vergt wel een andere 
aanpak dan de huidige: deze moet strategischer en eerlijker zijn.

De eu moet dus allereerst strategischer gaan opereren. Men moet daar-
voor om te beginnen een langetermijnstrategie bepalen, en daar vervolgens 
aan vasthouden. Tijdens officiële bezoeken van Chinezen klinkt geregeld 
het verwijt dat men zich hier slechts bezighoudt met kortetermijndenken: 
‘Europa denkt slechts tot aan de volgende verkiezingen, terwijl China vijf-
tig tot honderd jaar vooruitdenkt.’ Dit is weliswaar makkelijk gezegd in een 
eenpartijsysteem, maar er zit zeker wel een kern van waarheid in. Om mee 
te komen in de huidige en de toekomstige wereldhandel zal de eu met een 
langetermijnstrategie moeten komen, vooral op het gebied van grondstof-
fen. Europa is relatief grondstofarm, en we moeten ervoor waken dat we ons 
hier door dumpingstrategieën laten aftroeven door het buitenland, met alle 
gevolgen van dien.

De Thermphos-casus laat zien hoe het in ieder geval niet moet. Het 
Zeeuwse bedrijf Thermphos had een innovatieve technologie ontwikkeld 
met de ambitie om in 2020 fosfaat – een belangrijke en steeds schaarser 
wordende grondstof, die in onder andere kunstmest wordt gebruikt – 
 terug te winnen uit mest en rioolslib. Het concept was veelbelovend en 
paste in de visie van de Europese Commissie over de circulaire economie. 
De grootschalige dumping van fosfaat vanuit Kazachstan gooide echter 
roet in het eten. Hier kon Thermphos simpelweg niet tegenop concurreren. 
Het bedrijf trok eind 2011 aan de alarmbel bij de Europese Commissie. 
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Die erkende na lang onderzoek weliswaar dat er inderdaad sprake was van 
dumping door Kazachstan, maar besloot vervolgens onder druk van een 
aantal lidstaten om dat land geen sancties op te leggen: er waren voldoende 
bedrijven in de Unie die die lage fosfaatprijs eigenlijk wel zagen zitten voor 
hun verwerkende industrie. Wij moeten af van dit kortetermijndenken. 
De gang van zaken rondom Thermphos laat zien dat goedkoop uiteindelijk 
duurkoop kan zijn, want waar gaan Europese verwerkende bedrijven hun 
fosfaat vandaan halen als de voorraden écht opraken?

Het gebrek aan grondstoffen ombuigen tot een kans: dat moet onder-
deel zijn van die langetermijnstrategie. Niet vechten om de laatste restjes 
primaire grondstoffen elders ter wereld, maar deze herwinnen uit afval. 
Dat is duurzaam, en levert bovendien hier ter plekke werkgelegenheid op!

Verder zou wat mij betreft de mooie Nederlandse uitdrukking ‘gelijke 
monniken, gelijke kappen’ moeten gelden: veel zaken moeten eerlijker 

geregeld worden. Daar waar Europese 
producten binnen de eu aan strenge 
voorschriften moeten voldoen, is dat 
voor producten van buiten de eu lang 
niet altijd het geval. Dit verslechtert de 
concurrentiepositie van Europese be-
drijven: waarom zou je als consument 

nog voor het Europese merk  kiezen als er een veel goedkoper buitenlands 
alternatief voorhanden is? Op basis van de bestaande handelsregels van de 
wto kunnen landen importproducten alleen tegenhouden als er gevaar 
dreigt voor de openbare orde of voor de volksgezondheid. Om die reden 
kan de eu bijvoorbeeld Amerikaanse zuivel met groeihormonen buiten de 
deur houden. Daartoe moet de Unie wel geregeld met nieuw wetenschap-
pelijk bewijs komen dat de hormonen inderdaad een negatief effect kun-
nen hebben op de volks gezondheid. ‘Gelijke monniken, gelijke kappen’ is 
helaas vooralsnog moeilijker te realiseren als het niet om gezondheids-
zaken gaat.

Hetzelfde geldt overigens voor investeringen. Ook hier ontbreekt een 
gelijk speelveld. Daar waar buitenlandse bedrijven zo goed als carte blan-
che krijgen op onze markt, geldt dit niet altijd voor ons. Alle mogelijke 
sectoren hebben geprobeerd voet aan de grond te krijgen in China, en 
 Europese bedrijven beconcurreerden elkaar zelfs voor markttoegang. 
Daarbij is veel kennis overgedragen aan de Chinezen, maar ons eigen be-
drijfsleven heeft daar bijzonder weinig voor teruggekregen. Denk aan hoe 
China met Europese kennis de afgelopen jaren in rap tempo een netwerk 
van hoge snelheidstreinen heeft aangelegd, en waarschijnlijk binnenkort 
zelfs treinen aan Europa gaat verkopen. Voorbeelden als deze zijn er ook 

Veel zaken moeten eerlijker 
geregeld  worden: ‘gelijke 
monniken, gelijke kappen’  
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in andere strategische sectoren, zoals de voedsel-, de energie- en de tele-
comsector. Terwijl het Chinese Huawei, het grootste telecomconcern ter 
wereld, vrij kan opereren in Europa, worden Europese bedrijven in China 
geweerd. En wie denkt dat ‘the Great Firewall of China’ enkel een instru-
ment voor censuur is, heeft het mis. Het kwam de Chinese techgiganten 
Weibo en Alibaba natuurlijk bijzonder goed uit dat hun westerse tegen-
hangers niet vrij konden opereren op de Chinese markt. Inmiddels kunnen 
we, mede als gevolg hiervan, zelfs spreken van een Chinese Silicon Valley. 
Ook in de vs is er voor Europese bedrijven geenszins sprake van een gelijk 
speelveld: daar waar Amerikaanse bedrijven ongehinderd mogen meedoen 
aan aanbestedingsprocedures van de overheid in Europa, zijn overheids-
aanbestedingen voor Europese bedrijven in de vs uitgesloten.

Achter gesloten deuren

Het leek er wel op alsof er de afgelopen jaren meer kritiek was op de wijze 
waarop vrijhandelsverdragen werden gesloten dan op de inhoud daarvan. 
De onderhandelingen vonden doorgaans achter gesloten deuren plaats, 
en de betreffende stukken werden niet of nauwelijks vrijgegeven. Dit was, 
terecht, tegen het zere been van menigeen die de democratie in Europa een 
warm hart toedraagt.

De gang van zaken rondom de ttip-onderhandelingen – waarvan het 
overigens, na de verkiezing van Trump, nog maar de vraag is of die er ooit 
gaat komen – spreekt boekdelen. De Europese Commissie werd verweten 
te veel achter gesloten deuren te werken. We moeten niet naïef zijn: soms is 
het noodzakelijk om de kaarten strak tegen de borst te houden. In het geval 
van ttip was het natuurlijk niet verstandig geweest om de vs meteen op de 
hoogte te stellen van de Europese positie, want dit zou de onderhande-
lingspositie van Europa zelf verslechterd hebben. Maar wanneer mogelijk 
moeten de betreffende stukken wel toegankelijk zijn. Ik zie geen reden om 
geen openheid van zaken te geven over kaarten die reeds gespeeld zijn – al 
was het alleen maar om misverstanden te voorkomen, zoals dat rondom de 
fameuze chloorkip. Juist omdat handelsverdragen als ttip de levens van 
vrijwel iedereen in Europa op een of andere manier raken, is een passende 

vorm van transparantie op zijn 
plaats. Malmströms besluit in 2014 
om openheid van zaken te geven 
rond de ttip-onderhandelingen 
valt dan ook toe te juichen.

Bij die transparantie hebben nati-
onale parlementen ook een rol. 

Bij die transparantie hebben 
nationale parlementen ook  
een rol
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Groot was de frustratie in Brussel toen het Europese Hof in het geval van het 
handelsverdrag met Singapore concludeerde dat delen ervan ook nationaal 
geratificeerd moesten worden. Deze vloek in de ogen van veel ambtenaren 
kan echter ook een zegen zijn: het op tijd betrekken van nationale parle-
menten en het bieden van zo veel mogelijk openheid komen het debat en 
het draagvlak ten goede. Met als bijkomend voordeel dat lidstaten vroeg 
hun kaarten op tafel moeten leggen en niet meer als een soort eenentwintig-
ste-eeuwse Janus thuis het ene standpunt kunnen innemen en in Brussel 
een totaal ander (of zich daar hullen in een algeheel stilzwijgen), zoals nu 
geregeld gebeurt.

Junckers recente belofte om toekomstige onderhandelingen met landen 
als Australië, Nieuw-Zeeland en Mexico in de hoogst mogelijke vorm van 
transparantie te laten verlopen en om helder te maken over welke delen de 
Commissie alleen kan onderhandelen en welke nationale goedkeuring 
vereisen, stemt dan ook hoopvol. Het was overigens niet de enige belofte 
die hij zou doen.

Het tij keert

‘Let me say once and for all: we are not naïve free traders. Europe must 
 always defend its strategic interests.’ Met deze woorden kondigde Juncker 
op 13 september jongstleden, in zijn jaarlijkse Europese State of the Union, 
aan om de negatieve kanten van vrijhandel aan te pakken. Een dag later 
volgden al de eerste voorstellen van de Europese Commissie: de eu zou 
voortaan buitenlandse investeringen in de eu actief gaan screenen en er 
zou een Europees Permanent Hof voor investeringen moeten worden op-
gericht. Eerder dit jaar gaf de Europese Commissie in een reflectiepapier 
over handel voor het eerst in haar bestaan toe dat de globalisering niet voor 
iedereen positief is geweest.

Het tij lijkt zich dus langzaam te keren, maar welke maatregelen de 
 Europese Commissie ook neemt, het zal allemaal tevergeefs zijn als er niet 
wordt gehandhaafd. Het is van cruciaal belang dat de eu als één blok op-
treedt en zich niet uit elkaar laat spelen omdat bepaalde lidstaten zich 
slechts laten leiden door economische belangen op de korte termijn en 
geen aandacht hebben voor strategische aspecten en gezamenlijke belan-
gen voor de lange termijn. Ook Nederland heeft wat dat betreft nog wel 
wat soul-searching voor de boeg. Den Haag lag dwars bij het besluit om de 
Europese antidumpingheffingen te verhogen (en deze zo meer in lijn te 
brengen met de hoogte van de Amerikaanse heffingen op bijvoorbeeld 
gedumpt Chinees staal).

Nederland en Europa moeten dringend op zoek naar een nieuwe balans 
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tussen vrijhandel en bescherming. Geen hard protectionisme en een zich 
terugtrekken achter de dijken, maar wel het verlaten van de naïeve koers 
uit het verleden. Wereldhandel is nog steeds in ieders belang, zowel econo-
misch als strategisch. En wellicht zelfs meer dan ooit. Maar de eu-burgers 
verwachten terecht dat deze ook eerlijk en transparant plaatsvindt. Voor-
waarde voor een ambitieuze handelsagenda is dat de eu laat zien dat zij 
ook kan beschermen, en durft op te treden in het belang van haar burgers 
en producenten. Alleen zo kan zij het draagvlak voor haar handelsagenda 
herstellen en behouden. En alleen zo kan de eerder genoemde kloof wor-
den overbrugd.

Noten

1 Deze bijdrage is gebaseerd op een van 
de hoofdstukken uit: Esther de Lange en 
Ivo Belet, De kloof. Is Europa nog van 
ons? Tielt: Lannoo, 2017.

2 Ernst B. Haas, The uniting of Europe. 
Political, social and economic forces, 

1950-1957. Stanford: Stanford University 
Press, 1958.

3 Vrij vertaald: ‘Europa zal niet in één 
klap ontstaan, maar stap voor stap, door 
concrete verworvenheden.’

4 Francis Fukuyama, The end of history 
and the last man. New York: Free Press, 
1992.
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Vrijhandelsverdragen en 
duurzaamheid: een stap vooruit

Vrijhandelsverdragen bieden een mogelijkheid om de 
spanning tussen milieu en handel te overwinnen, of om de 
verhouding daartussen in ieder geval beter te laten zijn dan 
onder het traditionele wto-regime. Wel dienen de onder-
handelingen voor vrijhandelsverdragen gebaseerd te zijn op 
het algemeen maatschappelijk belang. Lobbygroepen voor 
sectorale belangen en grote multinationale ondernemingen 
horen in de onderhandelingen niet de boventoon te voeren. 
Dat dit toch gebeurd zou zijn, is een verwijt dat nogal eens 
opklinkt bij de publieke en politieke beoordeling van een 
vrijhandelsverdrag. Om dit te ondervangen is het raadzaam 
om de transparantie rondom het onderhandelingsproces te 
vergroten en meer openheid te verschaffen.

door Harmen Verbruggen

De auteur is emeritus hoogleraar internationale milieueconomie aan de Vrije 
Universiteit Amsterdam.

Er waait weer een protectionistische wind over de golven van de 
wereldeconomie, al beperkt die zich vooralsnog tot retoriek, dreigementen 
en politieke obstructie tegen (nieuwe) vrijhandelsverdragen.1 Alleen de vs 
heeft zich, met het aantreden van Trump als president, teruggetrokken uit 
het Trans-Pacific Partnership (tpp), een vrijhandelsovereenkomst van 
twaalf landen rond de Stille Oceaan, zonder China. En het beoogde Trans-
atlantic Trade and Investment Partnership, beter bekend als ttip, tussen 
de vs en de eu is vooralsnog in de ijskast gezet. De Comprehensive Econo-
mic and Trade Agreement (ceta) tussen Canada en de eu liep bijna stuk op 
krachtige oppositie van de Waalse deelregering. Het bijzondere aan deze 

CDV1703_DEF.indb   123 05-10-17   09:57



Christen Democratische Verkenningen | Herfst 2017

handelspolitieke richtingwijzers

124

protectionistische wind is dat die wordt aangewakkerd vanuit verschil-
lende hoeken. De zich krachtig roerende antiglobalisten zijn sowieso tegen 
vrijhandel en mondialisering. Velen verzetten zich tegen een voorziening 
in vrijhandelsverdragen, de zogenoemde Investor-State Dispute Settle-
ment (isds), die buitenlandse investeerders het recht geeft een arbitrage-
zaak aanhangig te maken tegen een overheid die door wetgeving de belan-
gen van zo’n investeerder zou schaden. De isds voorziet in een speciale 
rechtsgang, buiten de nationale rechtsmacht, en zou daarmee de nationale 
soevereiniteit op bijvoorbeeld het gebied van volksgezondheid en milieu-
bescherming bedreigen. Populistische politici wijten werkloosheid onder 
lager opgeleiden en de teloorgang van oude industriële regio’s aan vrij-
handel, vakbonden hebben moeite met de verschillen in arbeidsvoorwaar-
den en loonniveaus tussen handeldrijvende landen, binnen de eu wordt 
het vrije verkeer van goedkope Oost-Europese arbeidskrachten gehekeld, 
gevreesd wordt voor de ondermijning van publieke diensten en voor-
zieningen, en tal van ngo’s maken zich druk om de verschillen in milieu-
standaarden en  risico’s voor gezondheid en veiligheid. Deze bijdrage belicht 
vooral de spanning tussen de bescherming van het milieu en vrijhandel.

Waarom vrijhandel?

Er is sprake van een duivelsverbond van heterogene tegenstanders van 
vrijhandel. De voorstanders voelen zich in een hoek gezet en zoeken naar 
de argumenten waarom het ook allemaal weer te doen was. Een van de be-
langrijkste lessen van de economische depressie van de jaren dertig van de 
vorige eeuw was dat de vele vormen van protectionisme ter bescherming 
van de eigen markt en werkgelegenheid averechts werkten. Daarom werd 
na de Tweede Wereldoorlog door de westerse landen besloten om gecoördi-
neerd te streven naar vrijhandel, te realiseren door de oprichting van de 
General Agreement on Tariffs and Trade (gatt). Belangrijke uitgangs-
punten van de gatt waren dat een handelsvoordeel dat gegund wordt aan 
één lidstaat, voor álle lidstaten geldt (meestbegunstigingsclausule), en dat 
er in beginsel niet gediscrimineerd mag worden tussen binnenlandse en 
buitenlandse producten of investeringen (beginsel van non-discriminatie). 
In verschillende grote onderhandelingsrondes werd de wereldhandel 
   bevrijd van tarieven en non-tarifaire handelsbelemmeringen. In 1995 werd 
de gatt omgevormd tot de Wereldhandelsorganisatie, de wto (World 
 Trade Organization), waar inmiddels 161 landen lid van zijn.

De gatt weerspiegelt het economische denken over vrijhandel. Door zich 
te specialiseren in die producten waarin een land een comparatief voordeel 
heeft (oftewel: die het vergelijkenderwijs tegen de laagste kosten kan produ-
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ceren), heeft elk deelnemend land voordeel van vrijhandel.  Vrijhandel werkt 
welvaartverhogend. Op de korte termijn wordt er door de deelnemende 
landen meer geproduceerd tegen lagere kosten. Daarbij profiteren consu-
menten van lagere prijzen. Op de lange termijn leidt vrijhandel tot toegeno-
men concurrentie, verspreiding van nieuwe technologieën en innovatie. 
Dit dynamische effect resulteert in productiviteitsstijging en economische 
groei. De economische handelstheorie, en zeker niet de moderne varianten 

daarvan, heeft echter nooit beweerd 
dat elke sector of elke werknemer in 
een land voordeel heeft van vrij-
handel. Integendeel: de economie 
als geheel gaat erop vooruit, maar op 
korte termijn moet de economie 
door een soms pijnlijk aanpassings-
proces heen. Sectoren met een com-
paratief voordeel profiteren en brei-

den de productie en werkgelegenheid uit. Sectoren met een comparatief 
nadeel krimpen, en daar vallen ontslagen. Zijn die sectoren ruimtelijk ge-
concentreerd, dan kan een hele regio in de versukkeling raken. Heel proble-
matisch wordt het als de ontslagen werknemers niet de vaardigheden be-
zitten om elders aan de slag te gaan. Deze boodschap is door economen 
onvoldoende voor het voetlicht gebracht. In internationale onderhandelin-
gen over vrijhandel is daar te lichtvaardig overheen gestapt en is onvoldoen-
de ingezet op aanpassing en herscholing van werknemers. Tegen deze ach-
tergrond zou internationale handel in een bredere context geplaatst moeten 
worden, met oog voor de technologische opschaling als gevolg van handel 
en de gewenste nieuwe kwalificaties van werknemers.

Handel en milieu

Vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw kwam de spanning tussen milieu 
en handel terecht op de onderhandelingstafel van de gatt, en later van de 
wto. De hiervoor genoemde beginselen voor internationale handel, 
meestbegunstiging en non-discriminatie, zaten de bescherming van het 
milieu in de weg, zo was de redenering. Twee onderhandelingsthema’s 
voerden de boventoon. Ten eerste, als er niet gediscrimineerd mag worden 
tussen producten en lidstaten, kan de import van milieuonvriendelijk 
geproduceerde producten niet geweerd worden.2 Een land dat besluit zijn 
tropisch regenwoud te kappen en het hout te exporteren, kan niets in de 
weg worden gelegd. Landen met lage, geen of niet gehandhaafde milieu-
standaarden krijgen zo een concurrentievoordeel. De vrees bestaat dat 

De economische handels-
theorie heeft nooit beweerd dat 
elke sector of elke werknemer 
in een land voordeel heeft van 
vrijhandel
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productie verschuift of wordt verplaatst naar landen met een zwak milieu-
beleid. Dat wordt het pollution-haven-effect van vrijhandel genoemd: de 
bekende race to the bottom.

In dit kader ziet het bedrijfsleven graag een level playing field, een egaal 
speelveld, voor de concurrentieverhoudingen, met het liefst overal gelijke 
milieustandaarden. Anders verliezen we productie en werkgelegenheid en 
verplaatsen we slechts de vervuiling, luidt het argument. Vaak wordt ge-
opperd dat we beter in Nederland de milieubelastende en energie-inten-
sieve productie kunnen behouden, omdat we zo milieu-efficiënt zijn.

Het tweede onderhandelingsthema is van strategische aard. Bij het af-
sluiten van internationale milieuovereenkomsten zou het handelsinstru-
ment effectief kunnen worden ingezet om freeriders te dwingen mee te 
doen door hun eventuele concurrentievoordeel teniet te doen. Zo zou een 
groep landen die een ambitieus klimaatbeleid voert en de uitstoot van co2 
belast, de import van energie-intensieve producten uit landen die een der-
gelijk beleid niet voeren, kunnen treffen met compenserende importhef-
fingen. Deze strategie is actueler dan ooit, nu de eu vol lijkt in te zetten op 
de uitvoering van het vn Klimaatverdrag van Parijs van 2015, terwijl de vs 
zich hieruit aan het terugtrekken is. Ook hier speelt het level playing field 
een rol. Het bedrijfsleven wil best meegaan met een ambitieuzer klimaat-
beleid, maar dan moet iedereen meedoen. De milieubeweging, het bedrijfs-
leven en de vakbonden staan hier zij aan zij.

Met deze twee onderhandelingsthema’s wordt een verruiming van de 
internationale handelsregels bepleit om ze te kunnen inzetten voor natio-
naal en internationaal milieubeleid. In het kader van de wto is hierover 
uitvoerig onderhandeld, maar een verruiming van de handelsregels is niet 
tot stand gekomen. Met name de ontwikkelingslanden verzetten zich te-
gen een dergelijke verruiming, omdat zij vrezen voor oneigenlijk gebruik 
en protectionisme. Dus mogen er tegen wto-lidstaten geen importmaat-
regelen genomen worden tegen milieuonvriendelijk geproduceerde pro-
ducten, en het handelsinstrument mag evenmin ingezet worden om inter-
nationale milieuovereenkomsten te effectueren.

Overigens is er uitvoerig empirisch onderzoek gedaan naar het eerderge-
noemde pollution-haven-effect. Daaruit blijkt dat de invloed van het milieu-
beleid op de internationale concurrentiepositie beperkt van omvang is; ex-
portsectoren produceren overwegend schoner en efficiënter.3 Bedrijven 
verplaatsen hun productie niet vanwege lage milieustandaarden elders. 
Reallocatie van productie wordt gedreven door lage lonen of voordelige be-
lastingregimes. Van een race to the bottom is geen sprake. Dit geldt in zijn 
algemeenheid, wat niet wegneemt dat specifieke vervuilende en energie-
intensieve sectoren wel degelijk aan concurrentiekracht kunnen inboeten.
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Stagnatie en nieuwe ontwikkelingen

Aan het begin van deze eeuw zijn de internationale onderhandelings-
rondes in het kader van de wto vastgelopen. De in 2001 gestarte zo-
genoemde Doha-ronde is nog steeds niet afgerond. De ontwikkelingen 
op het gebied van milieu en handel staan echter niet stil. Twee daarvan 
zullen hierna worden belicht, namelijk de ontwikkeling van milieukeur-
merken, en milieu standaarden in vrijhandelsovereenkomsten.

De wto-regels voor internationale handel gelden voor overheden, niet 
voor particuliere organisaties en het bedrijfsleven. Met steun van het be-
drijfsleven zijn milieuorganisaties daarom milieukeurmerken (ecolabels) 
gaan ontwikkelen om de wereldhandel milieuvriendelijker en duurzamer 
te maken. Met een privaat keurmerk kunnen producten worden onder-
scheiden en kan de consument kiezen voor een milieuvriendelijk en duur-
zaam alternatief. Deze keurmerken zijn vaak weer verruimd met criteria 
voor arbeidsomstandigheden en beloning. En er zijn varianten voor bio-
logisch geproduceerde producten op de markt gekomen. In toenemende 
mate worden deze keurmerken op Europees en mondiaal niveau ont-
wikkeld en uitgevoerd. Er is inmiddels een veelheid van dergelijke keur-
merken ontstaan.4 De bekendste zijn Max Havelaar en Fairtrade, het Forest 
Stewardship Council (fsc)-certificaat voor hout uit duurzaam beheerde 
bossen, het utz Certified-label voor koffie, thee, chocolade en hazelnoten, 
een Europees keurmerk voor biologische groente en fruit, en keurmerken 
voor eerlijke en/of biologisch geproduceerde kleding.

Door de onmacht van de wto en de stagnatie van de internationale on-
derhandelingen voor een vrijere wereldhandel zijn landen in een snel 
 tempo bi- en multilaterale vrijhandelsverdragen gaan afsluiten. Zo kent 
de eu sinds 1993 een geheel vrije interne markt voor producten, diensten, 
kapitaal en personen. Hoewel daarmee afbreuk wordt gedaan aan het we-
reldwijde wto-handelsregime, werkt de wto daaraan mee; de wereldhan-
del wordt immers toch vrijer. Wat de eu betreft wordt er onderhandeld met 
meerdere landen en regionale economische organisaties. De al genoemde 
verdragen met de vs en met Canada (ttip en ceta) hebben de meeste aan-
dacht gekregen, maar ook met Japan is een vrijhandelsverdrag in de maak, 
evenals met Mexico en met Chili (in het laatste geval voor een vernieuwd 
verdrag), terwijl verdragen met Zuid-Korea, Colombia, Peru en Singapore 
al zijn afgerond. China en India zitten in de wachtkamer. Daarnaast sluit 
de eu associatieverdragen met omringende landen, die eveneens een be-
langrijke vrijhandelscomponent bevatten.

Het bijzondere is nu dat in dergelijke vrijhandelsverdragen wél regelin-
gen en standaarden kunnen worden opgenomen met betrekking tot pro-
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ducten en productiemethodes, zoals arbeidsomstandigheden en milieu-
standaarden; het gangbare wto-regime staat dat niet toe. Voor het aangaan 
van een vrijhandelsverdrag gelden voor de eu de minimummilieustan-
daarden zoals die zijn overeengekomen in internationale overeenkomsten. 
Bovendien mag er geen strijdigheid zijn met de eigen eu-milieubescher-
ming en -standaarden. Of anders gesteld: voor de effectuering van inter-
nationale milieuovereenkomsten mogen geen handelsmaatregelen worden 
ingezet, maar de nieuwe vrijhandelsverdragen bevatten wel richtlijnen 
voor duurzaamheid en milieustandaarden. In de recente vrijhandelsverdra-

gen worden zelfs voorzieningen 
opgenomen waarmee de partijen 
zich committeren, en daarmee 
steun geven, aan internationale 
milieuovereenkomsten. Dat zijn 
nieuwe ontwikkelingen.5 Zo kennen 
de vrijhandelsverdragen van de eu 
met Zuid-Korea, Chili, Colombia en 

Peru uitvoerige hoofdstukken over duurzame ontwikkeling en klimaat-
verandering. Er zijn bijvoorbeeld regels en procedures opgenomen voor 
biodiversiteit (handel in bedreigde diersoorten) en duurzame handel in 
bosbouwproducten, zoals internationaal overeengekomen in het Verdrag 
inzake Biologische Diversiteit en in het eu-beleid met betrekking tot duur-
zaam bosbeheer. In deze verdragen zijn samenwerkingsprojecten opgeno-
men ter versterking van het milieubeheer. Deze projecten worden ook ge-
evalueerd. Zo leerde een evaluatie van enkele milieustandaarden in het 
eerste vrijhandelsverdrag van de eu met Chili dat exporteurs in sommige 
sectoren, met name die van fruit en wijn, onder invloed van eu-importeurs 
de milieustandaarden hebben aangescherpt.6

Vrijhandelsverdragen en milieu

Met het afsluiten van vrijhandelsverdragen worden de beperkingen van 
het wto-regime voor het verduurzamen van de internationale handel om-
zeild. Dat is een belangrijke stap vooruit, maar merkwaardigerwijs loopt 
men daartegen nu te hoop. De milieustandaarden zouden te laag of in 
 ieder geval anders zijn. Dat milieustandaarden in vrijhandelsverdragen 
kunnen verschillen van de nationale of eu-standaarden is echter zeer goed 
te verdedigen. Drie gronden kunnen daarvoor worden aangevoerd.

Ten eerste: wanneer vrijhandelsovereenkomsten worden afgesloten 
tussen landen op een vergelijkbaar welvaartsniveau, mag verondersteld 
worden dat er gelijke maatschappelijke preferenties zijn voor milieukwali-

De nieuwe vrijhandels-
verdragen bevatten richtlijnen 
voor duurzaamheid en 
milieustandaarden
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teit en duurzaamheid. Toch kunnen opvattingen verschillen met betrek-
king tot het niveau van de vast te leggen milieustandaarden voor verschil-
lende producten. Dat kan te maken hebben met cultuurverschillen of met 
verschillende opvattingen over wetenschappelijke onzekerheid. Zo kijkt 
men in Japan anders aan tegen het eten van walvisvlees, en moeten we in de 
eu niets hebben van het zogenoemde hormoonvlees en de chloorkip uit de 
vs, terwijl voor de Amerikanen hormoonvlees naar hun wetenschappelijke 
inzichten volkomen veilig is en zij een behandeling van kippenvlees met 
een chloorbad een uitstekende methode vinden om schadelijke bacteriën 
te doden. In onderhandelingen tussen gelijkwaardige partijen moet men 
eruit zien te komen wat men over en weer wil accepteren.

Ten tweede: wanneer er sprake is van een vrijhandelsverdrag tussen 
landen op een verschillend welvaartsniveau, is het in het licht van de vn 
Rio-Verklaring inzake Milieu en Ontwikkeling van 1992 internationaal 
gelegitimeerd om lagere milieustandaarden toe te staan aan ontwikke-
lingslanden, mits de producten bij invoer niet schadelijk zijn voor de ge-
zondheid, de veiligheid, de natuur en het milieu van het importerende 
land. In die verklaring uit 1992 is immers erkend dat landen gemeenschap-
pelijke, maar gedifferentieerde verantwoordelijkheden hebben in hun 
streven naar duurzame ontwikkeling: van ontwikkelde landen wordt meer 
verwacht. In een dergelijk vrijhandelsverdrag worden ontwikkelingslan-
den als het ware op sleeptouw genomen naar een beter milieubeleid, zoals 
hiervoor al is geïllustreerd.

En ten derde kunnen milieu, duurzaamheid en economie heel goed 
door internationale handel worden bevorderd door productie daar te laten 
plaatsvinden waar deze tot de laagste milieudruk leidt.7 Deze reële moge-
lijkheid krijgt te weinig aandacht. Landen verschillen in natuurlijke om-
standigheden en draagkracht van het milieu. Denk daarbij aan de beschik-
baarheid van vruchtbare gronden, water en klimatologische 
omstandigheden. Juist deze verschillen kunnen tot natuurlijke compara-
tieve kostenverschillen leiden. Door handel leveren deze natuurlijke com-
paratieve kostenverschillen (de factor-endowment-hypothese) welvaarts- en 
milieuwinst op, zelfs als rekening wordt gehouden met de milieubelasting 
van internationaal transport. Ter illustratie van en aansluitend bij het vrij-
handelsverdrag tussen de eu en Canada: het is evident dat Canada over 
overvloedige landbouwgronden beschikt. De veeteelt kent daar geen mest-
problematiek. Melkveehouders in Nederland gaan gebukt onder een veel-
heid aan regelgeving om het mestoverschot en de fosfaatbelasting terug te 
dringen. Mest heeft een negatieve prijs. Niet omdat Nederlandse melkvee-
houders zo milieu-inefficiënt zijn, integendeel. Er is te weinig landbouw-
grond. Canadese veehouders, die overigens nog binnenlandse bescher-
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ming genieten, hebben daar geen last van. Zij kunnen hun mest uitrijden 
op schier eindeloze, vruchtbare gronden, zonder het milieu te belasten.

Vrijhandelsverdragen bieden een mogelijkheid om de spanning tussen 
milieu en handel te overwinnen, of om de verhouding daartussen in ie-
der geval beter te laten zijn dan onder het traditionele wto-regime. 
 Opgemerkt dient wel te worden dat de onderhandelingen voor vrijhandels-
verdragen gebaseerd moeten zijn op het algemeen maatschappelijk be-
lang. Daarmee wil gezegd zijn dat lobbygroepen voor sectorale belangen 
en grote multinationale ondernemingen in de onderhandelingen niet de 
boventoon mogen voeren. Dat dit toch gebeurd zou zijn, is een verwijt dat 
nogal eens opklinkt bij de publieke en politieke beoordeling van een vrij-
handelsverdrag. Om dit te ondervangen is het raadzaam om de transparan-
tie rondom het onderhandelingsproces te vergroten en meer openheid te 
verschaffen. Zo is het denkbaar om inhoudelijke bijeenkomsten te organi-
seren over relevante onderhandelingsthema’s in een vrijhandelsverdrag, 
waar dan verschillende experts en politici aan kunnen deelnemen. Onder-
handelaars kunnen daar ook hun voordeel mee doen, omdat zij de verschil-
lende inzichten en belangen beter kunnen wegen. Geheimzinnigheid wekt 
meer argwaan en kritiek dan tussentijdse verslaglegging.

Noten

1 Deze bijdrage is gedeeltelijk gebaseerd 
op de rede die ik uitsprak bij mijn af-
scheid van de Vrije Universiteit Amster-
dam op 7 juni 2017: Duurzaamheid 
tussen overheid en markt. Zie https://
research.vu.nl/files/26477294/
Afscheids rede_Verbruggen_Harmen_
def_.pdf

2 Uitzonderingen zijn mogelijk als de 
productiemethoden direct de kenmer-
ken van het product beïnvloeden en dan 
kunnen vallen onder het regime dat 
handelsmaatregelen tegen producten 
onder bepaalde voorwaarden toestaat, 
bijvoorbeeld om redenen van veilig-
heid, gezondheid, consumentenbe-
scherming, milieu en natuur, mits geen 
sprake is van discriminatie en onnodige 
belemmering van de handel.

3 Jevan Cherniwchan, Brian R. Copeland 
en M. Scott Taylor, ‘Trade and the 
 environment. New methods, measure-

ments, and results’, Annual Review of 
Economics 9 (2017), pp. 59-85.

4 Milieu Centraal biedt een overzicht van 
bijna tweehonderd keurmerken en 
bedrijfslogo’s voor milieu en duur-
zaamheid: www.milieucentraal.nl/
keurmerk.

5 Stikine Jinnah en Elisa Moreira, 
 ‘Environmental provisions in American 
and eu free trade agreements. A preli-
minary comparison and research agen-
da’, Review of European Community and 
International Environmental Law 22 
(2013), nr. 3, pp. 324-339.

6 oecd/eclac, oecd Environmental Per-
formance Reviews: Chile 2016. Parijs: 
oecd Publishing, 2016, p. 154, box 3.6.

7 Harmen Verbruggen en Onno Kuik 
(1997), ‘wto ministerial conference in 
Singapore. Environmental diversity 
versus harmonization’, Environmental 
and Resource Economics 10 (1997), nr. 4, 
pp. 405-413.
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Buitenlandse overnames 
vragen om een consistent en 
betrouwbaar beleid

Het eigenaardige fenomeen heeft zich dit voorjaar voorgedaan 
dat in het debat over tax rulings de Nederlandse overheid 
het geven van zekerheid aan buitenlandse bedrijven als 
argument heeft gebruikt, terwijl ze door haar reacties op 
een paar vijandige overnames juist onzekerheid zaait. 
Het is begrijpelijk dat buitenlandse beleggers de draad 
kwijt zijn. Veel van de argumenten voor een beperking van 
het eigendomsrecht van door buitenlanders overgenomen 
Nederlandse bedrijven, dienen de belangen van Nederland 
niet. Het is broodnodig dat de nationale politiek een beleid 
weet te formuleren dat consistent en betrouwbaar is.

door Eelke de Jong

De auteur is hoogleraar internationale economie aan de Radboud Universiteit in 
Nijmegen.

In het voorjaar en de zomer van 2017 hebben verschillende pogin-
gen tot vijandige overnames van in Nederland gevestigde bedrijven de 
politieke gemoederen danig beziggehouden. Allereerst was daar de poging 
van bpost om PostNL over te nemen.1 De Nederlandse politiek verzette zich 
hiertegen. Motieven waren dat de Belgische staat mede-eigenaar is en dat 
de posterijen behoren tot Nederlands trots. Vervolgens kwamen er twee 
pogingen tot overname van internationaal opererende bedrijven, namelijk 
Unilever en AkzoNobel. Hier speelden activistische beleggers een grote rol, 
‘aasgieren’ volgens sommigen. Bij Unilever zou de op duurzaamheid 
 gerichte productie onder druk komen te staan, en bij AkzoNobel speelde 
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behoud van werkgelegenheid een grote rol. Een en ander is voor minister 
Kamp aanleiding geweest voor te stellen de directie van internationale 
ondernemingen bij een poging tot overname een bedenktijd van een jaar te 
verlenen.2 Hierop werd door internationale beleggers zeer kritisch gerea-
geerd.3 Het voorstel lijkt ook haaks te staan op de vele activiteiten, zoals tax 
rulings, die de Nederlandse overheid ontwikkelt om buitenlandse bedrij-
ven naar Nederland te brengen. Daarnaast spelen nog kwesties met bedrij-
ven uit China en Rusland, zoals de plotselinge financiële problemen bij de 
Chinese partner van FrieslandCampina. Kortom, genoeg aanleiding om de 
houding ten aanzien van buitenlandse invloed op Nederlandse bedrijven 
systematisch te analyseren.4

Verschillende visies op de aard van een onderneming

Binnen de westerse wereld bestaan er verschillende visies op de aard van 
een onderneming. In Angelsaksische landen overheerst een denken waarin 
economisch handelen bestaat uit eenmalige transacties. Een onderneming 
is het eigendom van de financier,5 die het management aanstelt om het 
bedrijf te leiden. Om ervoor te zorgen dat de belangen van de managers 
overeenkomen met die van de aandeelhouder/eigenaar, wordt de beloning 
van de managers afhankelijk gemaakt van de prestaties van het bedrijf, 
afgemeten aan de koers op de aandelenbeurs. Managers krijgen aandelen 
en opties op aandelen als beloning, zodat hun belang samenvalt met dat 
van de aandeelhouder/eigenaar. Daarnaast kan de aandeelhouder via de 
algemene vergadering van aandeelhouders (ava) zijn visie geven en het 
management corrigeren. Een lage aandelenkoers kan aangeven dat een 
bedrijf niet goed geleid wordt. Een vijandige overname is dan de manier 
waarop het management gecorrigeerd kan worden. Een voordeel van dit 
systeem is dat een bedrijf dat niet goed geleid wordt, altijd de kans loopt 
om overgenomen te worden. Dit zal voor de directie een prikkel zijn om 
goed te presteren. Een nadeel is dat het management kan proberen wan-
gedrag te verdoezelen (boekhoudschandalen) en dat de correctie erg laat 
komt, namelijk wanneer uit de koers al duidelijk is dat het niet goed gaat. 
De werknemers spelen in dezen geen rol, want die zijn geen eigenaar. Als 
het hun niet zint, moeten zij op zoek naar een andere werkgever om hun 
capaciteiten aan te verkopen. Een duidelijk voorbeeld van het denken in 
losse transacties. Door het grote belang dat aan de aandeelhouder (share-
holder) wordt toegekend, is dit systeem ook bekend als het shareholder-
systeem.6

Op het Europese vasteland wordt de onderneming vanuit een stake-
holdersoptiek bekeken. Alle bij de onderneming betrokken partijen heb-
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ben een zekere mate van zeggenschap: de financiers, de aandeelhouders en 
verstrekkers van vreemd vermogen, en de medewerkers. De laatste worden 
vertegenwoordigd in een medezeggenschapsraad (mr). De leiding van het 
bedrijf berust bij het management, dat vaak geen eigenaar is. Voor belang-
rijke beleidsbesluiten moet het management overleggen met de mr en de 
ava. Verder hebben de bedrijven een raad van commissarissen, waarin ook 
banken (als verstrekkers van vreemd vermogen) zitting kunnen hebben. 
Op deze manier hebben alle betrokken partijen een stem in het beleid. 
Het voordeel hiervan kan zijn dat al bij de eerste plannen correcties aan-
gebracht kunnen worden door anderen dan het bestuur. Nadelen zijn dat 
belangrijke partijen (grootaandeelhouders) een overmatige invloed kun-
nen hebben en dat iedereen zich gecommitteerd voelt aan een ingezet be-
leid, ook als dit beleid fout blijkt te zijn. Bovendien kunnen deelbelangen, 
zoals die van werknemers en grootaandeelhouders, noodzakelijke reorga-
nisaties ophouden, waardoor het bedrijf uiteindelijk slechter af is. In 
Duitsland en Nederland is het niet meer gebruikelijk dat de staat aandeel-
houder is, maar het kan wel; de Duitse deelstaat Nedersaksen is bijvoor-
beeld nog altijd aandeelhouder van Volkswagen.

Ten opzichte van het Rijnlandse model heeft de staat in het Latijns- 
Europese systeem een grotere invloed. Bovendien zijn de vakbonden in de 
Latijns-Europese landen sterker en is het recht van werknemers beter be-
schermd. De staat bemoeit zich ook meer met het bedrijfsleven dan men in 
de Rijnlandse landen gewend is. Bij een ongewenste buitenlandse over-
name is de overheid geneigd beschermend op te treden. Bedrijven worden 
dan snel als nationale kampioenen gepresenteerd, en daarmee houdt de 
overheid buitenlandse overnames af.7 Het hele systeem beschermt rechten 
zeer goed, maar heeft op de lange termijn een verstarrende werking en 
ondermijnt het innovatie- en het concurrentievermogen van bedrijven. 
Dit is een belangrijke verklaring voor de slechte prestaties van de Franse en 
de Italiaanse economie gedurende het laatste decennium.

Het Nederlandse systeem is in wezen Rijnlands, maar met een sterk 
Angelsaksisch accent. Het systeem is Rijnlands omdat werknemers via 

medezeggenschapsorganen in-
spraak hebben in de strategie van 
een bedrijf. Het heeft Angelsaksi-
sche trekken gekregen doordat 
bedrijven beschermingsconstruc-
ties tegen vijandige overnames 
hebben afgebouwd en doordat door 

veranderingen in arbeidswetgeving de positie van de werknemers is ver-
zwakt. Op dit laatste kom ik nog terug.

Het Nederlandse systeem is 
in wezen Rijnlands, maar met 
een sterk Angelsaksisch accent
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Wat wil de Nederlandse overheid beschermen?

Een belangrijke vraag is natuurlijk wat de Nederlandse overheid precies 
wil beschermen, en of dat doel het meest efficiënt wordt bereikt door in te 
grijpen in het proces van vijandige buitenlandse overnames. De redenen 
die worden genoemd voor het beter beschermen van aan de Nederlandse 
beurs genoteerde bedrijven zijn nogal divers. Ik begin met de argumenten 
die bij de in de inleiding genoemde overnames zijn genoemd.

Allereerst het argument dat het bedrijf een nationale trots is, dat speel-
de bij de poging van bpost om PostNL over te nemen. Als dat zo is, zou ik 
verwachten dat de overheid op zijn minst een belangrijke eigenaar van het 
bedrijf is. De Nederlandse staat is echter geen aandeelhouder van PostNL, 
dus blijkbaar is dit bedrijf geen vreselijk belangrijke nationale trots. 
De techniek van postbezorging is niet bijzonder en op het postbezorgende 
personeel is al veel bezuinigd. Naast emotie zie ik geen trots. Het enige 
gevaar dat bij deze overname dreigt, is dat de efficiëntie van de Nederland-
se tak wordt gebruikt om de inefficiënte Latijns-Europese tak te financie-
ren. Dit probleem speelt ook bij Air France-klm. Als de politiek hier bang 
voor is, dan resteert er maar één oplossing, en die is dat Nederland reke-
ning houdt met de Latijns-Europese gewoonte en de staat medeaandeel-
houder wordt. Kortom, de Nederlandse staat zal een substantieel deel 
 (10-20 procent) van de aandelen moeten bezitten om invloed uit te oefenen 
op de interne financiële stromen van bedrijven waarvan Latijns-Europese 
overheden mede-eigenaar zijn.

Bij het overnamebod op Unilever door Kraft speelde dat de strategie 
wellicht zou veranderen, waarbij er minder aandacht voor duurzaam pro-
duceren zou zijn. De bedrijfsstrategie is een beslissing die in het Angel-
saksische systeem uiteindelijk door de aandeelhouder bepaald wordt. 
In het Nederlandse systeem moet het management in overleg met de 
 betrokken partijen de strategie vaststellen. De overheid kan via wetgeving 
slechts stimuleren of afremmen voor zover iets betrekking heeft op het 
eigen grondgebied. Hier zie ik geen andere mogelijkheid dan het over te 
laten aan de private sector. Opmerkelijk is wel dat nadat het vijandige over-
namebod was afgeslagen, de directie van Unilever heeft aangekondigd 
extra dividend uit te zullen keren en versneld besparingen te zullen door-
voeren – zó slecht waren de gedachten van Kraft dus ook weer niet.

Bedreiging van de Nederlandse werkgelegenheid is een ander veel-
gehoord nadeel. Dit probleem speelt niet alleen op het moment dat bedrij-
ven worden overgenomen. Met name in op Angelsaksische wijze geleide 
Nederlandse bedrijven is de band tussen management en personeel zwak 
en wordt de laatste partij vaak slechts gezien als een kostenpost die de 
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winst en daarmee de bonus van de leidinggevende drukt. Het is daarbij 
niet van belang of het bedrijf kortgeleden is overgenomen. Kortom, als 
men vindt dat bedrijven te gemakkelijk Nederlands personeel kunnen 
ontslaan, dan ligt het voor de hand om de rechten van werknemers te ver-
sterken. De invoering van de flexwet geeft hier wel aanleiding toe. Het 
maximale bedrag van € 75.000,– dat een werkgever moet betalen bij ont-
slag van een werknemer, is voor grote internationaal opererende bedrijven 
laag. Men kan overwegen dit voor grote bedrijven te verhogen en ook aan-
vullende eisen bij een ontslag te stellen. Het effect kan zijn dat buitenland-
se eigenaren Nederlandse bedrijven minder snel herstructureren omdat 
dat te duur wordt. Een nadeel is dat, wanneer ze dit weten, ze ook minder 
snel in Nederland zullen investeren.8

Een ander argument is dat door buitenlandse overnames kennis ver-
loren gaat. Het kan zijn dat het Nederlandse bedrijf kennis heeft opge-
bouwd doordat het nauw samenwerkt met andere Nederlandse instellin-
gen (universiteiten bijvoorbeeld) of doordat de Nederlandse overheid 
hiervoor subsidie heeft verstrekt. In het eerste geval vormt de samen-
werking met lokale partners een rem op verplaatsing naar het buitenland. 
Willen de desbetreffende deskundigen wel mee? In het geval van subsidies 
geldt dat de beste oplossing is om al bij het verstrekken van de subsidies 
vast te leggen wat er met de resultaten van het onderzoek gedaan mag wor-
den. De Nederlandse overheid zou bijvoorbeeld kunnen eisen dat ze mede-
eigenaar wordt. Indien men de indruk heeft dat bij grote internationale 
bedrijven de kans groot is dat de opbrengsten naar het buitenland weg-
lekken, kan de overheid overwegen bij haar stimuleringsbeleid de aan-
dacht meer te richten op innovatie in het midden- en kleinbedrijf. Boven-
dien pleit dit ervoor om bij subsidies aan wetenschappelijke instituten 
minder nadruk te leggen op samenwerking met grotendeels buitenlandse 
bedrijven. Tot nu toe is aangenomen dat het kennis betreft die voor het 
beschermen van Nederland niet essentieel is. Is dit wel het geval, dan valt 
te overwegen buitenlands eigendom binnen deze sector te voorkomen.

Dit brengt me bij het argument dat de sector waarin het over te nemen 
bedrijf opereert, van strategisch belang is. Indien dit het geval is, is er veel 
voor te zeggen het eigendom te beperken tot ingezetenen van bevriende 
naties – al valt ook te beargumenteren dat de overheid dan zélf een deel 
van het eigendom naar zich toe trekt. Vooraf moet duidelijk zijn wat strate-
gische sectoren zijn en waarom via beperking van het eigendom de Neder-
landse belangen het best gediend zijn. Met name wanneer de activiteiten 
op Nederlands grondgebied worden uitgevoerd, zou het ook via regelge-
ving en controle mogelijk moeten zijn het beoogde belang te verdedigen. 
Hierbij kan gedacht worden aan regionaal vervoer. Dat kan via aanbeste-
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ding en eisen ten aanzien van de dienstverlening geregeld worden zonder 
dat het eigendom beperkt moet worden. Iets dergelijks valt ook te beargu-
menteren ten aanzien van het eigendom van landbouwgronden, een wens 
van het cda. Het is voorstelbaar dat dit eigendom wordt beperkt als men 
vreest dat grote buitenlandse bedrijven gronden opkopen van arme boe-
ren, waardoor deze laatsten ernstig benadeeld worden. Deze situatie doet 
zich in Afrikaanse en Midden-Europese landen voor. In Nederland zie ik 
dat gevaar niet. Het gebruik van grond is hier in bestemmingsplannen 
vastgelegd en kan daarmee afgedwongen worden. Sectoren die wel als stra-
tegisch aangemerkt kunnen worden zijn bijvoorbeeld techniek voor defen-
sie, en delen van de infrastructuur: telecom, leidingen, enzovoort.

Autoritaire regimes

Tot nu toe is verondersteld dat het buitenlandse bedrijf een privaat bedrijf 
betreft met wellicht een bevriende buitenlandse staat (uit Latijns-Europa) 
als (mede)aandeelhouder. Het kan ook zijn dat het een privaat bedrijf is uit 
een land dat eigendommen minder goed beschermt, of een staatsbedrijf 
uit een dergelijk land. Hierbij denk ik met name aan Rusland en China. Dit 
zijn autoritaire regimes waar de politiek op een voor ons onvoorspelbare en 
vaak directe manier invloed heeft op transacties die in het Westen tussen 
particuliere bedrijven plaatsvinden. De enige remedie hiertegen is om een 
tegenkracht van vergelijkbare sterkte te ontwikkelen. In de relatie met 
China blijkt vooral het ontbreken van vrije toegang tot de Chinese markt 
een probleem.9 Dan is het de aangewezen weg om via de Europese Com-
missie, die sinds het Verdrag van Lissabon over internationale handels- en 
investeringsverdragen onderhandelt, China te dwingen om zijn markt 
voor buitenlandse bedrijven open te stellen. Gebeurt dat niet, dan zijn 
investeringen vanuit China in Europa ook niet welkom: reciprociteit. 
 Verder pleit ik al jaren voor terughoudendheid in de betrekkingen met 
Rusland.10 Internationale handel en onderlinge investeringen vereisen een 
zekere mate van onderling vertrouwen, maar naar mijn indruk is die er de 
laatste tien jaar niet tussen Rusland en het Westen. Dan wordt onderling 
zakendoen ook moeilijk.

Hoe nu verder?

Het eigenaardige fenomeen heeft zich de afgelopen maanden voorgedaan 
dat in het debat over tax rulings de Nederlandse overheid het geven van 
zekerheid aan buitenlandse bedrijven als argument heeft gebruikt, terwijl 
ze door haar reacties op een paar vijandige overnames juist onzekerheid 
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zaait. Ik begrijp wel waarom buitenlandse beleggers de draad kwijt zijn.11 
In dit artikel is nagegaan wanneer het beperken van het eigendomsrecht 
van buitenlandse eigenaren van Nederlandse bedrijven de belangen van 
Nederland dient. Dat blijkt maar in een paar gevallen te gelden, namelijk 
wanneer er strategische kennis en informatie op het spel staan. In alle 
 andere gevallen is het onnodig, en zelfs vaak ongewenst, om onderscheid 
te maken naar het wel of niet Nederlander zijn van de eigenaren, en ver-
dient algemeen geldende wetgeving de voorkeur, bijvoorbeeld arbeids-
recht.12 Als Latijns-Europese staten (mede)eigenaar zijn en men vreest dat 
de Nederlandse tak wordt gebruikt als melkkoe, zou de Nederlandse staat 
mede-eigenaar moeten worden. Nu maar hopen dat de nationale politiek 
een beleid weet te formuleren dat wél consistent en betrouwbaar is.

Noten

1 Dit artikel is mede geïnspireerd door 
het onderzoek in het kader van het door 
de Templeton Foundation gesubsi-
dieerde project ‘What good markets 
are good for’.

2 H.G.J. Kamp, brief aan de Tweede 
 Kamer, betreffende ‘Overnames van 
bedrijven’, d.d. 20 mei 2017.

3 Madison Marriage, ‘Large investors 
attack Dutch plans to curtail foreign 
takeovers’, Financial Times, 15 juni 2017.

4 De aanduiding ‘Nederlands bedrijf ’ is 
in zekere zin misleidend, want zo 
 Nederlands zijn deze bedrijven door-
gaans niet. Het gaat veelal om aan de 
Amsterdamse beurs genoteerde bedrij-
ven met hoofdkantoren in Nederland, 
waarvan het aandelenkapitaal over de 
hele wereld verspreid is. Een vijandige 
buitenlandse overname betekent in 
feite dus dat het aandelenkapitaal van 
de ene buitenlandse belegger naar de 
andere gaat, met het risico dat de nieu-
we aandeelhouder(s) eerder activiteiten 
willen verplaatsen dan de oude.

5 ‘Corporate governance deals with the 
ways in which suppliers of finance to 
corporations assure themselves of 
getting a return on their investment’, 
aldus Andrei Shleifer en Robert W. 
Vishny in: ‘A survey of corporate 
 governance’, Journal of Finance 52 
(1997), nr. 2, pp. 737-783, hier p. 737.

6 In de jaren vijftig van de vorige eeuw 
waren de bedrijven in de Verenigde 
Staten meer op stakeholders gericht. 
Dat is sindsdien geëvolueerd richting 
shareholder values. Zie Jeffrey N. 
 Gordon, ‘The rise of independent direc-
tors in the Unites States, 1950-2005. 
Of shareholder value and stock market 
prices’, Stanford Law Review 59 (2007), 
nr. 6, pp. 1465-1568.

7 Zie het recente conflict tussen de Franse 
en de Italiaanse staat over stx in Saint-
Nazaire: James Politi en Harriet Agnew, 
‘France and Italy fail to resolve row over 
shipyard deal’, Financial Times, 1 augus-
tus 2017.

8 Zie de eerdere opmerkingen over het 
Latijns-Europese model.

9 Alicia García-Herrero en Jianwei Xu, 
‘How to handle state-owned enterprises 
in eu-China investment talks’, Bruegel 
Policy Contribution, nr. 18, 19 juni 2017.

10 E. de Jong, ‘Het verspeelde vredesdivi-
dend’, Friesch Dagblad, 4 september 
2008.

11 Zie noot 3.
12 Niet behandeld is dat veel fusies en 

overnames geen succes zijn en dat in 
sommige gevallen dit mede veroorzaakt 
wordt doordat voor de deal veel geld 
geleend wordt. Men zou dan de aftrek 
van rente van de winst in het algemeen 
of bij fusies en overnames in het bijzon-
der kunnen beperken.

CDV1703_DEF.indb   137 05-10-17   09:57



138

Christen Democratische Verkenningen | Herfst 2017

Wanneer Hendrik Colijn in mei 1927 naar 

Genève reist om daar de handelscommissie 

van een internationale economische con-

ferentie voor te zitten, is hij vol goede moed. 

Europa is zich aan het herstellen van de crisis 

die na de afloop van de Eerste Wereldoorlog 

het economische en financiële leven verlam-

de. Duitsland heeft dan dankzij een strikte 

begrotingspolitiek afstand genomen van de 

bizarre geldontwaarding die miljoenen 

Duitsers van hun spaargeld beroofde. Ook 

Nederland staat er economisch beter voor, 

mede dankzij Colijn zelf, omdat hij als 

 minister van Financiën voor de Antirevolu-

tionaire Partij in 1925 de Gouden Standaard 

opnieuw heeft ingevoerd.

Vanuit politiek oogpunt zijn er eveneens 

tal van aanwijzingen dat het internationale 

klimaat aan het opklaren is. In december 

1925 hebben Engeland, Frankrijk, Duitsland 

en enkele omringende landen in Locarno 

afspraken gemaakt over de grens tussen 

Duitsland en Frankrijk, sinds de oorlog een 

bron van onderling wantrouwen en geruzie. 

Voor hun inzet ontvangen de leiders van 

Frankrijk en Duitsland, Aristide Briand en 

Gustav Stresemann, met hun Britse mede-

onderhandelaar Austen Chamberlain in 1926 

de Nobelprijs voor de Vrede. Door Europa 

waart ‘de geest van Locarno’: het besef dat 

door verzoening en onderhandelingen de 

geschillen langs vreedzame weg zijn op te 

De actualiteit van 
Hendrik Colijn
(Burgerveen 1869-Ilmenau 1944)

door Wim de Wagt

De auteur is schrijver, kunsthistoricus en journalist. In 2015 publiceerde hij Wij Europeanen.

Colijn was dé pleitbezorger van een 
grote Europese markt
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lossen in plaats van door wapengekletter. 

‘In Locarno hebben we geleerd Europees te 

spreken’, oreert Briand na afloop in het 

 Franse parlement.

De Geneefse conferentie, die georgani-

seerd wordt onder de vlag van de Volken-

bond, heeft direct te maken met de naweeën 

van de Eerste Wereldoorlog. Toen Duitsland 

zijn vrijheid op tariefgebied weer terug-

kreeg, die het volgens bepalingen in het 

Verdrag van Versailles tijdelijk had moeten 

opgeven, laaide in Europa vanaf 1925 een fel 

protectionisme met betrekking tot agrari-

sche producten op. Duitsland stelde daarop 

nieuwe hoge, beschermende invoerrechten 

op levensmiddelen vast; Oostenrijk, Tsjecho-

Slowakije en Italië volgden al snel, en later 

nog meer landen. En dat terwijl de inter-

nationale industriële invoerrechten al vrij 

hoog waren. Voor Frankrijk was dit alles 

aanleiding om aan te dringen op een con-

ferentie om nieuwe bindende afspraken te 

maken over de douanetarieven.

Colijn boekte in Genève succes. Mede 

dankzij zijn inbreng adviseerden de vijftig 

deelnemende nationale delegaties een al-

gehele verlaging van de in- en uitvoertarie-

ven. De Volkenbondsraad nam dit advies 

over en veel regeringen verklaarden plechtig 

hier werk van te zullen maken. Colijn, in zijn 

nopjes, verwachtte dat de conferentie een 

keerpunt zou blijken te zijn in de handels-

betrekkingen tussen de Europese landen. 

Daarop benoemde de Volkenbond hem tot 

voorzitter van een vervolgbijeenkomst in 

oktober 1927. Hier moesten afspraken wor-

den gemaakt over de opheffing van in- en 

uitvoerverboden en -beperkingen. Weer 

slaagde de Nederlander erin de neuzen één 

kant op te krijgen.

Maar vervolgens gebeurde er niets. Ratifi-

catie van het handelsverdrag bleef uit en kort 

daarna was er al weer sprake van een toene-

mend protectionisme. De onderlinge vijand-

schap tussen de regeringen en de naijver 

tussen de grote industriële ondernemingen 

bleken een onoverkomelijke hindernis. De 

door de Volkenbond voorgestelde economi-

sche hervormingen waren onverenigbaar 

met de nationale en zakelijke belangen. 

 Colijn uitte onverbloemd zijn verbittering en 

teleurstelling hierover: ‘De schoone lente-

droom, dien men in Mei 1927 droomde, was 

vervlogen’, schreef hij in het antirevolutio-

naire dagblad De Standaard van maart 1929. 

En op dat moment was de economische crisis 

ten gevolge van de beurskrach in de vs nog 

niet eens uitgebroken.

* * *
Hendrik Colijn staat tegenwoordig niet te 

boek als een internationaal invloedrijk poli-

ticus. Toch mag hij wel degelijk op deze type-

ring aanspraak maken. Behalve voorzitter 

van de beide ‘tariefwapenstilstandsconferen-

ties’, zoals de conferenties van mei en oktober 

1927 de boeken in gingen, was hij meerdere 

keren voorzitter van de reguliere economi-

sche sectie van de Volkenbondassem blee. 

Hier kwamen internationale economische 

kwesties ter tafel en gingen voorstellen naar 

de regeringen in de grote vergaderzaal van 

de League of Nations. Niet gehinderd door de 

specifieke politieke belangen in Nederland, 

gaf Colijn in deze internationale arena blijk 

Hendrik Colijn mag op 
de typering aanspraak 
internationaal invloedrijk 
politicus aanspraak maken
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van een scherp inzicht in de macro-economi-

sche verhoudingen. Dat hij tussen 1926 en 

1929 geen regeringsfuncties bekleedde 

(hij was toen lid van de Eerste Kamer), zal 

zijn politieke bewegingsvrijheid buiten 

 Nederland hebben vergroot.

Nederland liep in de internationale poli-

tiek vaak voorop bij de pogingen om inter-

nationale handelsbarrières te slechten. 

 Natuurlijk waren Colijns voorkeur voor vrij-

handel en zijn weerzin tegen protectionisme 

in het belang van Nederland, dat vanouds 

baat heeft bij onbelemmerde handel. Dat 

nam niet weg dat er vanuit het Nederlandse 

bedrijfsleven ook stevige obstructie bestond 

tegen een dergelijke politiek. Maar willen we 

goed begrijpen wat de betekenis was van 

Colijns opvattingen, en waar deze in inter-

nationaal opzicht mee te verbinden zijn, dan 

moeten we eerst even inzoomen op de Euro-

pese landkaart van het interbellum.

De zorgwekkende economische toestand 

in grote delen van Europa had verschillende 

oorzaken. Een van de belangrijkste was de 

herverkaveling van Europa die na afloop van 

de oorlog in Versailles was bepaald door de 

geallieerden. Duitsland en het verdwenen 

Russische tsarenrijk, intussen vervangen 

door de Sovjet-Unie, waren immense gebie-

den kwijtgeraakt. De dubbelmonarchie 

 Oostenrijk-Hongarije bestond niet meer. 

Dankzij het overal opbloeiende nationalisme 

waren elf nieuwe, soevereine staten ont-

staan, van Finland en de Baltische staten tot 

Tsjecho- Slowakije en Polen. Elk met zijn 

eigen grenzen, in- en uitvoertarieven, natio-

nale munt, belastingstelsel enzovoort. 

 Vooral de landen langs de Donau, die eens 

behoorden tot de veelvolkerenstaat van de 

Habsburgers, hadden enorm te lijden onder 

de handelsbarrières. Daarnaast zag Duits-

land zich verplicht tot torenhoge herstel-

betalingen aan de geallieerden, die het nau-

welijks kon opbrengen en die grote sociale 

en politieke onrust in de Weimarrepubliek 

teweegbrachten.

Als gevolg van dit alles was er overal in 

Europa revanchistisch-nationalistisch trom-

geroffel te horen. Maar de naoorlogse chaos 

zette ook aan tot nadenken over een nieuwe 

internationale orde waarbij een soort unie 

van Europese staten als eindpunt kon gel-

den. Bij velen vatte de mening post dat 

 Europa er economisch nooit bovenop kon 

komen zonder verregaande afspraken over 

handel, productie, distributie, geldverkeer 

en onderlinge steun. Het verlagen van de 

handelsbarrières, zodat de vastgelopen eco-

nomieën weer op gang konden komen, was 

hierin een eerste stap, dacht men. Dit werd 

door tal van economen, ondernemers, intel-

lectuelen, politici en anderen bepleit. Ook 

waren er verschillende lobbyorganisaties 

actief die zich hiervoor inzetten, zoals de 

Union douanière européenne (ude; ontstaan 

in 1925) die, zoals de naam al aangeeft, streef-

de naar een Europa met één gemeenschappe-

lijke markt. De ude had aanhangers in veel 

landen, ook in Nederland. Colijn was er lid 

van, evenals Willem Drees (sdap) en enkele 

andere Nederlandse parlementariërs.

Ideeën over hoe een nieuw, welvarend en 

veilig Europa eruit zou kunnen zien circu-

leerden tot op de allerhoogste politieke 

 niveaus. In deze beweging was de Franse 

premier en minister van Buitenlandse Zaken 

Aristide Briand wel een van de krachtigste 

pleitbezorgers. Tijdens de Algemene Verga-

dering van de Volkenbond in september 1929 

ventileerde Briand zijn wens om Europa te 

verenigen, en hij kreeg veel bijval. Ook van 

Gustav Stresemann, de grootste staatsman 
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dertijd was er onderzoek nodig naar ‘nieuwe 

wegen’ om uit de crisis te ontsnappen. Zo 

gezegd, zo gedaan: op 24 maart 1930 onder-

tekenden achttien Europese landen een 

 tariefbestand, en opnieuw kregen de rege-

ringen het dringende verzoek om met frisse 

ideeën te komen om de internationale han-

del vlot te trekken. De Algemene Vergade-

ring van de Volkenbond van september 1930 

stond geheel in het teken van deze kwestie. 

Er was een ‘snelle en krachtige gemeen-

schappelijke actie’ vereist, wilde Europa niet 

geheel ontsporen. Op wéér een economische 

conferentie, twee maanden later, waren alle 

27 Europese staten vertegenwoordigd, plus 

zes overzeese mogendheden. Nederland 

diende bij die gelegenheid een voorstel in 

om ten minste door bilaterale onderhande-

lingen de in- en exporttarieven te verlagen. 

Tevergeefs. Ook deze conferentie bleef zon-

der resultaat.

Hendrik Colijn gaf het niet op. Zijn finest 

hour beleefde de steile antirevolutionair op 

16 januari 1931. Niemand minder dan Aristide 

Briand vroeg hem toen om in het hoofdkwar-

tier van de Volkenbond een speciale commis-

sie toe te spreken, die de oprichting van een 

Europese unie onderzocht. In deze Commis-

sion of Enquiry for European Union zaten de 

regeringsleiders, ministers en diplomaten 

van alle Europese staten. Voor Nederland was 

dit onder anderen de minister van Buiten-

landse Zaken Frans Beelaerts van Blokland, 

een partijgenoot van Colijn. Briand zelf was 

voorzitter van de studiecommissie, die een 

uitvloeisel was van zijn twee jaar daarvoor 

uitgesproken visioen over een verenigd 

 Europa.

Colijn trok in zijn rede een uur lang fel 

van leer tegen het machtige gezelschap. 

Na hun het gebrek aan resultaten sinds 1927 

van de Weimarrepubliek, die publiekelijk de 

noodzaak van een verenigd Europa onder-

schreef. De nationale grenzen met hun ver-

velende douanetarieven moesten hierin als 

eerste sneuvelen, zei hij.

In Nederland voerden de pro-Europeanen 

niet de boventoon, zoals in geen enkel land, 

maar ze staken wel af en toe hun kop op in 

het publieke debat. Zo zag Anthony Fokker, 

de vliegtuigbouwer, Europese eenwording 

als de voorwaarde voor duurzame economi-

sche groei. ‘Het is de enige oplossing voor de 

Oude Wereld’, verkondigde hij in een inter-

view in 1928. ‘Al die zware protectietarieven, 

al die versnippering in een menigte indu-

striële ondernemingen op een klein terrein! 

Als de Verenigde Staten van Europa tot stand 

kwamen, zouden ze een wereldmacht zijn.’ 

Collega-captains of industry als Anton 

 Philips, de havenbaron D.G. van Beuningen 

en machinefabrikant Coenraad Stork waren 

dat met hem eens.

* * *
De voorstanders van Europese samenwer-

king hadden het gelijk aan hun zijde, weten 

wij nu, maar het liep anders. Want ondanks 

de beloftevolle atmosfeer van 1927, en on-

danks het door velen aangehangen ideaal 

van een verenigd Europa waarin de economie 

floreerde en miljoenen burgers vreedzaam 

samenleefden, kwam hier allemaal niets van 

terecht. Integendeel. Het vervolg toont aan 

waar de politiek-economische reflexen van 

protectionisme, nationalisme en isolatio-

nisme – fenomenen die ook nu weer opgeld 

doen – uiteindelijk toe kunnen leiden.

Toen het mis dreigde te gaan drongen 

bezorgde deskundigen erop aan om ten min-

ste een ‘tariefbestand’ te sluiten, een soort 

wapenstilstand, die een voorlopig einde 

moest maken aan de tarievenoorlog. Tezelf-
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te hebben voorgehouden, waarschuwde hij 

in niet mis te verstane bewoordingen voor 

het overal oplaaiende protectionisme: ‘Ieder-

een die begaan is met het lot van Europa zou 

er alles aan moeten doen wat in zijn macht 

ligt om dit te voorkomen. Een tariefoorlog 

zal de landen verder uiteendrijven, terwijl u 

hier bij elkaar zit om juist nauwer samen te 

werken.’ Hij vervolgde: ‘U onderschrijft al-

lemaal het initiatief van uw gewaardeerde 

voorzitter [Briand] en u bent er allemaal van 

overtuigd dat dit tot een enorme vooruit-

gang zou leiden, niet alleen voor Europa als 

geheel, maar voor elk afzonderlijk land. 

Maar u weet ook dat deze overtuiging alleen 

niet voldoende is om dit labyrintische loop-

gravenstelsel, dit mozaïek van economische 

eenheden, om te vormen tot één grote Euro-

pese markt.’

* * *
‘Eén grote Europese markt’: het was een ver-

gezicht waar velen van droomden, maar waar 

zeer weinigen hun nek voor uitstaken. Colijn 

ging hier veel verder dan het officiële stand-

punt van de Nederlandse regering. ‘Natuur-

lijk weet ik dat er nog vele lange jaren, gene-

raties misschien, tussen ons en dat einddoel 

liggen’, donderde Colijn in Genève, ‘en dat 

we langzaam moeten voortgaan, geleidelijk, 

zorgvuldig alle tussenliggende stappen over-

wegend. Het is de verantwoordelijkheid van 

alle ministers van alle regeringen om te zor-

gen voor een betere economische organisatie 

van Europa.’ Maar ook deze reprimande 

mocht niet baten: de gewenste antiprotectio-

nistische maatregelen kwamen niet van de 

grond, en ook Briands Europese studie-

commissie mislukte volledig.

In 1933 kreeg Colijn nog eenmaal de kans 

om zijn invloed te doen gelden, toen Londen 

het toneel was van een grote economische 

conferentie. In een rede stelde de antirevolu-

tionair als eerste maatregelen om uit de cri-

sis te komen onder meer de stabilisatie van 

valuta’s en een vrijer goederenverkeer voor. 

Hij werd tot voorzitter van de economische 

commissie benoemd en heel even leek zich 

een Europees economisch blok te gaan vor-

men, maar uiteindelijk sneefde ook deze 

bijeenkomst van regeringsleiders. De laatste 

kans op ontsnapping uit de jungle was ver-

keken; het zicht op Europese samenwerking 

verdween achter de horizon met Hitler aan 

de macht in nazi-Duitsland en snel oplopen-

de internationale spanningen.

Colijn schreef in 1935 nog een interessant 

boekje, De weg naar en uit de crisis. Hierin 

stelde hij ten overvloede dat het hoofdmid-

del voor de verhoging van de welvaart ‘her-

stel van een vrijer ruilverkeer’ was. De situa-

tie was inmiddels weliswaar zeer ernstig, 

maar laten we niet berusten, schreef hij, 

maar langzaam doorwerken ‘naar internatio-

nale overeenstemming, zonder hooggespan-

nen verwachtingen’. Europese handelspoli-

tiek was immers ‘intens gecompliceerd’. 

Men moest ‘zijn idealisme blijven vermen-

gen met een goede dosis realisme’. Colijn 

was in die tijd minister-president van ver-

schillende door de confessionele partijen 

gedomineerde kabinetten die een strenge 

bezuinigingspolitiek voerden.

Al met al gaf Colijn op Europees niveau 

blijk van een scherp inzicht in de noodzaak 

van ‘één grote Europese markt’. Behalve dat 

zijn pleidooien voor vrijhandel het Neder-

landse belang dienden, speelde hierin ook 

een diepe, oprechte bezorgdheid mee om de 

toekomst van Europa. Het is deze gedurfde, 

vooruitziende blik die weleens wat vaker naar 

voren zou mogen worden gebracht wanneer 

Colijns politieke erfenis ter sprake komt.
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Nederland in de wereld en de wereld in 
Nederland

door Hans de Boer

De auteur is econoom, bestuurder en onder-
nemer. Hij is voorzitter van vno-ncw en oud-
voorzitter van mkb-Nederland.

De westerse wereld staat op een kruispunt. 

Waar er sinds de val van het communisme 

een soort van tweedeling is geweest tussen 

het Angelsaksisch en het Rijnlands kapita-

lisme, introduceert het (beloofde) beleid van 

de Amerikaanse president Trump een pro-

tectionistische economische mentaliteit die 

we niet gezien hebben sinds het mercanti-

lisme in de vroegmoderne tijd (grofweg 

1500-1800). Handel werd toentertijd door de 

Europese machten gezien als een zero-sum 

game (nulsomspel): als het ene land wint, 

verliest per definitie het andere land. Trump 

lijkt vrijhandel niet te zien als een systeem 

dat leidt tot brede positieve economische 

groei voor alle spelers, maar als een spel van 

win or lose dat je alleen moet spelen als je er 

zeker van bent dat jij zult winnen, desnoods 

ten koste van de ander. ‘America first’, de 

rest daarna.

Als Nederlanders weten wij als geen an-

der dat dit tegen de realiteit ingaat: 32 pro-

cent van ons bbp komt uit handel met het 

buitenland; een derde van onze economie, 

zo’n 250 miljard euro, verdienen wij aan 

handel; als de wereldhandel groeit, zien wij 

ook onze handel sterk stijgen. Er is dus geen 

sprake van een zero-sum game, maar van 

een globaal handelssysteem waarin groei 

alle spelers omhoogtrekt: een positive-sum 

game dus. Toch ligt vrijhandel vandaag de 

dag onder vuur. Dit is een van de onderwer-

pen waar Onno Ruding over schrijft in zijn 

boek Het gaat om meer dan geld alleen 2.

* * *
Tijdens onze Gouden Eeuw, ruwweg de ze-

ventiende eeuw, was ons land het welvarend-

ste land in de wereld. Ons financierings-

systeem, onze innovatie in de scheepsbouw, 

onze aandelenmarkt en onze handelsvoor-

waarden waren de beste ter wereld. Onze 

systemen waren het meest efficiënt en onze 

Onno Ruding

Het gaat om meer dan geld alleen 2. Artikelen & toespraken 2003-2015

Boom | 2016 | 400 pp. | ¤ 35,– | isbn 9789058755711
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Onno Ruding
Nederland in de wereld en de wereld in Nederland

middenklasse gaat gepaard met ruimere 

 sociale vrijheden. Wij hebben gezien dat het 

niet werkt om landen te dwingen democratie 

over te nemen, maar door handeldrijven vindt 

een natuurlijke beweging van democratise-

ring plaats. We zien ook dat landen die zich-

zelf bewust buitengesloten hebben uit het 

proces van globalisering, slechts  marginale 

welvaartsgroei ervaren. Hier is vaak ook nog 

politieke en sociale onderdrukking.

Het voorgaande is een les die duidelijk 

naar voren komt in het hoofdstuk ‘Markt en 

moraal’ van Rudings boek, een hoofdstuk 

over vrijhandel en over waarom het zo be-

langrijk is. Een zeer nuttige les, vooral nu er 

zowel van links als van rechts vraagtekens en 

kanttekeningen bij vrijhandel worden gezet. 

Als politici economisch beleid propageren 

dat tegen de realiteit ingaat, ligt er een taak 

bij economen om hier tegenin te gaan.

* * *
Ruding presenteert in zijn boek geen utopie 

of selectieve feitjes, maar een onderbouwde 

economische analyse. In de lijn van Smith en 

Ricardo onderschrijft Ruding de theorie van 

comparative advantages. Een land moet met 

de tijd meegaan, een maatschappij moet 

weerbaar zijn door zich aan te passen aan 

veranderende omstandigheden. Onze eigen 

geschiedenis leert ons wat de gevaren zijn 

als we niet continu blijven investeren en 

innoveren, óók als het goed gaat. Aan het 

begin van de achttiende eeuw zagen wij onze 

welvaart als een gegeven: we leunden achter-

over en gingen van investeren naar rente-

nieren, van groei naar behoud, van ontwik-

keling naar stilstand. Wij keerden ons af van 

de rest van de wereld, terwijl die wél verder 

investeerde. De consequentie is even voor-

spelbaar als treurig: wij verloren onze kop-

positie en onze welvaart stagneerde.

producten daardoor het goedkoopst. Men 

hanteerde hier geen woekertarieven op in- 

en export, zoals andere landen dat deden. 

Om al deze redenen wilden kooplieden over 

de hele wereld met ons handeldrijven. Open 

en eerlijke concurrentie, waarin wij onszelf 

de beste bewezen. Hier is historisch gezien 

onze welvaart op gebouwd: ons aanpassings-

vermogen en onze ambitie, onze innovatie 

en onze efficiency. Zo kregen wij in die jaren 

de hoogste welvaart, geletterdheid en demo-

cratisering.

Vandaag zien wij dezelfde positieve ont-

wikkeling, alleen op een mondiaal niveau. 

Globalisering en vrijhandel werken verster-

kend op elkaar en hebben zo geleid tot een 

ongekende sprong in de kwaliteit van leven 

van enorm veel mensen. Europese landen 

hebben hun economieën na de Tweede 

 Wereldoorlog weer snel opgebouwd door 

vrije handel met, vooral, elkaar en Amerika. 

Duitsland heeft nu een enorm sterke econo-

mie, onder andere door zijn geweldige ex-

portcapaciteit. In China alleen al zijn hon-

derden miljoenen mensen uit de armoede 

geklommen door het verplaatsen van banen. 

Elke baan die in het Westen verdwijnt, levert 

in Azië honderd banen op. Mede hierdoor 

zijn er in China, India en de rest van Azië, in 

tegenstelling tot slechts enkele decennia 

geleden, praktisch geen hongersnoden 

meer. Dit is voor iedereen een reëel, tastbaar 

en direct gevolg van vrijhandel en globali-

sering, dat tevens bewijst dat niet, zoals 

antiglobalisten wel graag beweren, slechts 

een klein select groepje profiteert van vrij-

handel.

Ook hebben globalisering en handel een 

democratiserend effect, zoals vooral in Azië 

duidelijk blijkt. Deze ontwikkeling gaat niet 

altijd snel, maar de groei van een nieuwe 
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‘wat kan zijn’. Hier is politieke daadkracht 

voor nodig met een sterke visie, geen kort-

zichtig populisme. Zoals de voorbeelden uit 

de geschiedenis laten zien: zij die weigeren 

met de tijd mee te gaan, zijn kansloos.

* * *
Zoals gezegd geeft Ruding geen utopisch 

beeld; hij erkent ook de negatieve gevolgen 

van vrijhandel. Zo heeft vrijhandel geleid tot 

een afname van de werkgelegenheid onder 

bepaalde groepen in het Westen. Dit hoeft 

echter geen verlammend effect op deze 

groepen te hebben. Wij moeten de wil en 

moed tonen, politiek én maatschappelijk, 

om onze economie structureel te verbeteren. 

Deze veranderingen zijn niet altijd leuk, 

maar blijken op de lange termijn wel veel 

duurzamer, omdat we hoogwaardigere, 

meer toekomstgerichte nieuwe banen 

 creëren.

Onze economie verbeteren kunnen we 

onder andere doen door ons onderwijs beter 

aan te laten sluiten op de vraag uit de arbeids-

markt. Ik pleit bijvoorbeeld al langer voor 

Defensie als een school of the nation: een 

Amerikaans concept waar studenten een paar 

jaar studeren en werken bij Defensie. Hier 

doen zij concrete vakkennis en werkervaring 

op, bijvoorbeeld in techniek en ict, die zij na 

afronding van hun studie in het bedrijfsleven 

kunnen toepassen. Een nauwere samenwer-

king tussen onderwijs en markt zorgt voor 

een snellere overgang van opleiding naar 

werk.

Ook zijn er structurele veranderingen 

voor vijftigplussers om sneller weer aan het 

werk te komen. Steeds meer vijftigplussers 

kiezen ervoor weer een studie te volgen 

– onder het motto ‘een leven lang leren’ –  

om daarna een heel nieuwe baan te vinden. 

De invisible hand van de overheid heeft hier 

Er zijn meer voorbeelden van negatieve 

consequenties van een naar binnen gekeerd 

economisch beleid. Het Spaanse rijk ging 

onder Filips ii vijf keer bankroet door de 

enorme goudinvoer uit Amerika, die een 

losgeslagen inflatie tot gevolg had. Frankrijk 

ging geregeld gebukt onder hongersnoden 

omdat Nederlandse schepen met Baltisch 

graan niet meer welkom waren. De Engelse 

Scheepvaartwetten hadden als doel om an-

dere landen uit de handel met de eigen kolo-

niën te sluiten, maar het resultaat was een 

toename van de smokkel en van de tegen-

stand in de koloniën, uiteindelijk leidend tot 

de Amerikaanse Revolutie.

Open markten zorgen voor gezonde con-

currentie. Landen moeten hun krachten 

stimuleren en tekortkomingen aanpassen. 

Protectionisme, tarieven en barrières op-

werpen (zoals nu door bijvoorbeeld Trump 

bepleit om zo de productie- en basisindu-

strie te dwingen terug te komen uit goed-

kopere landen) is een tactiek die uiteindelijk 

averechts werkt.

We moeten niet denken in termen van 

‘behouden’, maar in die van ‘groeien’. ‘Groei-

en’ betekent vaak ook ‘veranderen’. De ver-

plaatsing van banen naar goedkopere lan-

den proberen tegen te gaan kost ons 

verschrikkelijk veel tijd, energie, politiek 

kapitaal en geld. We kunnen onszelf veel 

beter richten op de toekomst: op het verster-

ken van de structuur van onze economie. 

We moeten niet denken in ‘wat is’, maar in 

We moeten niet denken in 
termen van ‘behoud’, maar in 
die van ‘groei’ en ‘verandering’
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Onno Ruding
Nederland in de wereld en de wereld in Nederland

ook een rol in te spelen: de overheid kan 

vijftigplussers gericht re-integreren in de 

arbeidsmarkt door de vraag in de markt te 

identificeren en werknemers mogelijkheden 

te bieden om zich proactief om en bij te 

scholen. Dit is bij uitstek de ontwikkeling 

die wij zouden moeten nastreven: niet be-

houd, maar groei, van zowel onze economie 

als onszelf.

* * *
Met de titel Het gaat om meer dan geld alleen 

refereert Ruding ook aan de christelijke 

moraal. Ruding geeft terecht aan dat onze 

samenleving, de economie incluis, behoefte 

heeft aan een combinatie van normen en 

waarden enerzijds en regels anderzijds. Er is 

echter een onderscheid tussen wat moet 

(regels) en wat zou moeten (moraliteit), en 

soms lijken regels en moraliteit niet met 

elkaar in overeenstemming te zijn. In econo-

misch opzicht kunnen we ons bijvoorbeeld 

afvragen: Staat de ene stakeholder boven de 

andere? Sluit de lange termijn de korte uit? 

De christelijke moraal leert dat waarde 

 creëren op lange termijn zou moeten gelden 

voor meer mensen dan alleen jouzelf. Geluk-

kig zien we dat, ongeacht geloof, veel onder-

nemers al van nature handelen naar deze 

christelijke moraal (ook wel de ‘sociale leer 

van de kerk’ genoemd).

Deze christelijke waarden worden vooral 

vaak door familiebedrijven gerepresenteerd. 

Over het algemeen hechten familiebedrijven 

meer waarde aan een langetermijnvisie en 

aan duurzaam investeren, en zien zij vaak de 

werknemer als onderdeel van ‘de verlengde 

familie’. Deze ondernemers worden geleid 

door het besef dat een onderneming niet 

alleen op zichzelf gericht kan zijn, maar dat 

een ondernemer een holistische benadering 

moet hebben waarin alle stakeholders gelijk-

waardig zijn. Deze manier van ondernemen 

creëert brede en duurzame welvaart, die 

juist nu door globalisering een veel groter 

effect kan hebben.

Consistent als hij is, stelt Ruding dat 

globalisering fundamenteel verenigbaar is 

met de christelijke moraal, en dat zij elkaar 

zelfs onderling positief kunnen beïnvloe-

den. Beide streven een universele inclusivi-

teit van alle mensen na, met gelijke en open 

kansen. Onze christelijke moraal is dan ook 

fundamenteel tégen het sluiten van gren-

zen. We zien vaak dat het sluiten van gren-

zen ertoe leidt dat juist de armsten worden 

buitengesloten. Globalisering en handel 

hebben geleid tot een enorme sprong in 

welvaart over de hele wereld, en bewijzen 

daarmee het beste wapen tegen armoede te 

zijn. Dit is waarom vrijhandel en globalise-

ring gaan om ‘meer dan geld alleen’.

CDV1703_DEF.indb   147 05-10-17   09:57



148

Christen Democratische Verkenningen | Herfst 2017

b

o

e

k

e

n

Oude mantra’s in het inkomens en 
 migratiebeleid onder druk 

door Raymond Gradus

De auteur is hoogleraar bestuur en economie 
van de publieke en non-profitsector aan de 
Vrije Universiteit Amsterdam en oud-direc-
teur van het Wetenschappelijk Instituut voor 
het cda (2008-2015).

Na Kapitaal in de 21ste eeuw van de Franse 

econoom Thomas Piketty staat ongelijkheid 

opnieuw in de belangstelling. Inmiddels 

zijn er stapels boeken over dit thema ver-

schenen en de grote vraag was of het recente 

boek Wereldwijde ongelijkheid van de hoog-

leraar en oud-Wereldbank-econoom Milano-

vic veel zou toevoegen. Dit boek is echter 

alleszins de moeite waard, ook omdat het 

een aantal interessante invalshoeken en 

analyses in aanvulling op Piketty bevat.

* * *
Allereerst gaat Milanovic, in tegenstelling 

tot Piketty, in op de Nederlandse inkomens-

ontwikkeling. Hij maakt hierbij gebruik van 

gegevens vanaf de middeleeuwen afkomstig 

van de Utrechtse historicus Jan Luiten van 

Zanden. In ons land was er in de Gouden 

Eeuw (tot 1730) een ongekende toename van 

de ongelijkheid. Tot 1982 is sindsdien de 

inkomensongelijkheid in Nederland afgeno-

men. Dit wordt vooral verklaard door een 

verschuiving in de functionele inkomens-

verdeling van eigenaren van onroerend goed 

naar arbeid. Net als in veel andere westerse 

landen eindigt de inkomensafname rondom 

de val van de Muur, maar in tegenstelling 

tot vooral Angelsaksische landen vindt in 

Nederland net als in Duitsland slechts een 

‘zeer milde’ toename van de ongelijkheid 

plaats. Ook vindt Milanovic in continentaal 

Europa geen indicaties voor een plutocratie, 

oftewel een heerschappij van het grote kapi-

taal. Dit is een andere conclusie dan die van 

de wrr, die in een verkenning in 2014 opriep 

om ‘de onbalans in economische macht’ te 

herstellen1 door een verhoging van de erf- en 

schenkingsbelasting, een begrenzing van 

concentratie van de economische macht 

over de media, en verdere begrenzing van de 

partijfinanciering. Nu is er al veel gezegd 

over deze wrr-verkenning en een voorin-

Branko Milanovic

Wereldwijde ongelijkheid. Welvaart in de 21e eeuw

Het Spectrum | 2017 | 336 pp. | ¤  29,99 | isbn 9789000355389
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Oude mantra’s in het inkomens en  migratiebeleid onder druk 

ste hoofdstuk, heeft hij meer fiducie in (over-

heids)ingrijpen voordat belastingen worden 

geheven, bijvoorbeeld door een verbetering 

van het onderwijs.

* * *
Milanovic gaat niet alleen in op de ongelijk-

heid binnen een land, zoals Piketty, maar 

ook op de ongelijkheid tussen landen onder-

ling. Op basis van de veelgebruikte ginicoëf-

ficiënt laat hij zien dat deze wereldwijd sinds 

de val van de Muur is afgenomen. Zoals ook 

blijkt uit zijn gegevens, is dit voor het eerst 

sinds de industriële revolutie. (Overigens 

vraagt Milanovic zich daarbij wel af of de 

stijging van topinkomens voldoende is mee-

genomen.) Deze daling is opvallend, omdat 

de wereldwijde ongelijkheid de som is van 

de ongelijkheid tussen landen én binnen 

landen. De ongelijkheid in veel westerse 

landen is de laatste decennia – zoals ook 

gedocumenteerd in Piketty – fors toegeno-

men, dus blijkbaar is de ongelijkheid tussen 

landen nog forser afgenomen. De toename 

van de wereldhandel en de manier waarop in 

het bijzonder China en India daarvan profi-

teren, lijken daar debet aan. Milanovic is dan 

ook groot voorstander van de vrijhandel en 

een vrij verkeer van personen. Overigens 

erkent hij wel dat dit tot meer ongelijkheid 

binnen landen leidt, zoals in dit boek fraai 

geïllustreerd wordt met de ‘olifant’: de 

wereld wijde groei van inkomens tussen 1988 

en 2008 en de percentielen van de mondiale 

inkomensverdeling worden in een figuur 

samengebracht, wat resulteert in een typi-

sche olifantsvorm, met de allerarmsten als 

staart, de opkomende middenklasse in de 

bric-landen als bult, de in de knel zittende 

westerse middenklasse als bocht in de slurf, 

en de allerrijksten (de plutocraten) als puntje 

van de slurf. Meer populair wordt dit beeld 

genomenheid met betrekking tot de auteurs-

keuze, maar deze studie van Milanovic laat 

nog eens zien dat het doembeeld van Piketty 

van een plutocratie niet voor Nederland 

opgaat, ook omdat men de kracht van de 

Nederlandse samenleving miskent.2 Een 

illustratie daarvan is de maatschappelijke 

weerstand tegen bonussen voor de top van 

abn amro, op basis waarvan men daarvan 

ten slotte afzag.

* * *
Ook beschouwt Milanovic een langere perio-

de dan Piketty. Startpunt van de analyse van 

Piketty was het moment dat een belasting-

autoriteit gegevens verzamelt, dus vaak het 

moment dat een inkomstenbelasting werd 

ingevoerd. Voor Frankrijk kon hij daarom 

teruggaan naar de Franse Revolutie, waar 

kort nadien voor het eerst een belasting op 

inkomen uit loon en vermogen werd in-

gevoerd. Het moment van invoering is ech-

ter voor veel landen substantieel later. In 

Nederland en Duitsland bijvoorbeeld was 

dit aan het einde van de negentiende eeuw. 

Milanovic baseert zich op een langere perio-

de; hij kan dit doen doordat hij ook andere 

inkomensbestanddelen meeneemt, zoals 

huren, pachten en lonen. Door deze langere 

analyseperiode wordt het duidelijk dat de 

zogenoemde Kuznets-cycli van op- en neer-

gaande inkomensongelijkheid van alle 

 tijden zijn. De opgaande cycli worden 

 verklaard door industrialisatie, nieuwe ont-

dekkingen en de afname van de sociale 

 mobiliteit, en de neergaande cycli door oor-

logen, natuurrampen, epidemieën, een 

grotere toegankelijkheid van onderwijs en 

soms ook progressieve belastingen. Anders 

dan Piketty ziet Milanovic belastingen dan 

ook niet als de panacee om ongelijkheids-

issues op te lossen. Zoals blijkt uit zijn laat-
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Overigens is Milanovic er geen voorstander 

van om uitsluitend hooggekwalificeerde 

immigranten op te nemen, omdat dan de 

best opgeleide mensen zullen vertrekken uit 

de arme delen van de wereld. Ook realiseert 

hij zich dat het optrekken van muren weinig 

effectief is. Maar wat moet er dan wel gebeu-

ren? Hij ziet voordelen in een beperkt, maar 

hoger migratieniveau dan nu. Ook vindt hij 

het wenselijk dat de verliezers (vaak laag-

gekwalificeerde blue-collar-arbeiders) wor-

den gecompenseerd. Omdat migranten het 

meeste van migratie profiteren, dienen 

 migranten ‘mogelijk meer belasting’ te be-

talen. Blijkbaar heeft Milanovic er geen of 

minder moeite mee dat migranten zelf hun 

inburgering betalen (iets waar cda-bestuur-

ders nog eens over zouden moeten naden-

ken, nu zij er weer voor pleiten om de over-

heid weer garant te laten staan). Ook vindt 

hij dat sociale zekerheid veel restrictiever 

moet worden toegepast voor nieuwe migran-

ten. Enigszins demagogisch stelt Milanovic 

dat dit veel gunstiger is voor arme landen in 

de wereld dan het huidige uitsluitingsbeleid 

van de rijke landen, dat door hen verdedigd 

wordt met het argument dat ze niet in staat 

zijn alle aspirant-migranten dezelfde for-

mele rechten te geven.

* * *
Welke rechten Milanovic nu precies wil 

geven en welke niet, is echter nog niet uit-

gekristalliseerd. Ook is niet duidelijk hoe er 

volgens hem moet worden omgegaan met de 

huidige politieke situatie. Enigszins gelaten 

constateert hij dat ook in Europa populisten 

zijn opgekomen die het hele bestaande spec-

trum naar rechts hebben getrokken, en dat 

dit in de toekomst niet anders zal zijn. Ook 

stelt hij dat populisme de democratie onder-

graaft. Daarmee ligt meteen ook de grootste 

gebruikt als dé verklaring voor het groeiende 

verzet in westerse landen tegen globalise-

ring, open grenzen en nieuwe handels-

verdragen zoals ttip. Zoals ook Milanovic 

schrijft is de inkomensontwikkeling natuur-

lijk afhankelijk van veel meer dan alleen 

open grenzen, maar het blijft een boeiend 

beeld, dat gezien de brexit en de verkiezing 

van Trump zeker een kern van waarheid lijkt 

te hebben.

* * *
Het maakt voor je inkomen heel veel uit waar 

je geboren bent. Om dit te illustreren intro-

duceert Milanovic het begrip ‘staatsburger-

schapsmeerwaarde’, een cijfer voor de 

 (gemiddelde) inkomenswinst die iemand 

maakt als hij emigreert vanuit Congo, een 

van de armste landen van de wereld. Milano-

vic heeft berekend dat deze meerwaarde 

voor Zweden 7100 procent bedraagt. Omdat 

Zweden net als Nederland een stevig sociaal 

vangnet en Congo een ongelijke verdeling 

kent, is de meerwaarde voor het laagste 

 deciel met 10.400 procent nog groter. Dit 

betekent dus dat migranten uit het Afrikaan-

se Congo hun reële inkomen soms kunnen 

verduizendvoudigen als zij naar Zweden 

zouden emigreren. Ook voor andere Afri-

kaanse landen en continentaal Europa loopt 

dit cijfer in de duizenden procenten. Econo-

misch gewin vormt dus een belangrijke 

verklaring voor de migratiestromen uit de 

Hoorn van Afrika. En ook de oorlogsvluchte-

lingen uit Syrië lijken zich in hun voorkeur 

voor bepaalde eu-landen toch vooral te laten 

leiden door economische baten. Zij die waar-

schuwen voor de bevolkingsgroei in Afrika 

de komende decennia en de daarmee samen-

hangende migratiestromen, zullen zich 

door het boek van Milanovic gesterkt voelen.

* * *
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zwakte van dit boek op tafel. In zijn beleids-

aanbevelingen schiet hij tekort en zijn door-

kijkje naar mondiale ongelijkheid in deze en 

de volgende eeuw is toch vooral vaag en 

roept veel vragen op. Ook in de politieke 

analyse rammelt het; zo ontbreken in het 

overzicht van populistische partijen de 

 Nederlandse pvv en de sp. Sterke punten van 

dit boek zijn de data die hij inzichtelijk in 

kaart heeft gebracht en de spiegel die hij ons 

voorhoudt. Hij laat zien dat migratie vooral 

economische drijfveren heeft en dat – zelfs 

als de gevechtshandelingen in Syrië en Libië 

spoedig beëindigd worden – de migratie uit 

Afrika zal aanhouden. Ook laat hij zien dat 

vrije handel de wereldwijde ongelijkheid 

fors heeft doen afnemen, en dat we moeten 

nadenken over de inrichting van de sociale 

zekerheid. Navolging verdient vooral zijn 

aanbeveling om verschillen toe te laten in de 

behandeling van lokale en buitenlandse 

arbeid. Hierbij moet het denkbaar zijn dat 

migranten langzaam rechten opbouwen, of 

dat ze teruggestuurd worden bij verlies van 

werk. Eén ding is zeker: in deze globalise-

rende wereld zullen oude mantra’s in het 

inkomens- en migratiebeleid sneller ter 

discussie komen te staan.

 Noten

1 Monique Kremer, Mark Bovens, Erik Schrijvers 
en Robert Went (red.), Hoe ongelijk is Neder-
land? Een verkenning van de ontwikkeling en 
gevolgen van economische ongelijkheid. Amster-
dam: Amsterdam University Press, 2014, p. 94.

2 Raymond Gradus, ‘Piketty en de wrr onder-
schatten de samenleving’, in: Pieter Jan Dijk-
man, Valerie Frissen en Jan Prij (red.), Biopoli-
tiek. De macht van Big Data (cdv Herfst 2014). 
Amsterdam: Boom, 2014, pp. 18-21.
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Kritiek op neoliberale sturingsfilosofie 
kan christendemocratie scherp houden

door Evert Jan Slootweg

De auteur is procesmanager bij Divosa en 
voormalig stafmedewerker van het Weten-
schappelijk Instituut voor het cda.

Het onderzoeksnetwerk Critical Ethics of 

Care (cec) heeft een aantal artikelen van 

Thomas Biebricher vertaald, gebundeld en 

uitgegeven onder de titel Onvermoed en 

 onvermijdelijk. Biebricher is een Duitse poli-

ticoloog, gasthoofddocent op de faculteit 

Sociale wetenschappen van de Goethe-Uni-

versität in Frankfurt am Main. Hij is gepro-

moveerd op het werk van Jürgen Habermas 

en Michel Foucault. In deze bundel kraakt 

Biebricher een aantal harde noten met het 

neoliberalisme.

De belangrijkste stelling van het boek is 

dat het neoliberalisme, doodverklaard na de 

crisis van 2008, nog springlevend is. Het 

neoliberalisme wordt vaak gezien als een 

economische theorie, maar is in feite een 

politieke filosofie die diep geworteld is in 

de instituties die onze samenleving vorm-

geven.

* * *
In het eerste artikel behandelt Biebricher de 

visie van het neoliberalisme op de represen-

tatieve democratie. Het artikel begint met de 

zoektocht naar een definitie van ‘neolibera-

lisme’. De werkdefinitie is dat het neolibera-

lisme ‘een reactief gedachtegoed is, dat rea-

geert op een waargenomen crisis met een 

combinatie van revitalisering en herziening 

van onderdelen van de klassiek liberale 

agenda’ (p. 31). Biebricher erkent dat deze 

definitie wat problemen oproept – wat en 

wie, behorend tot het liberalisme, moeten 

er bijvoorbeeld gerevitaliseerd worden? – 

maar deze definitie geeft de auteur de moge-

lijkheid om de interne heterogeniteit van 

het neoliberalisme te laten zien, terwijl zij 

een (zij het geringe) gemeenschappelijke 

noemer geeft die het verbindt.

Biebricher onderscheidt in het eerste 

artikel drie kritische stromingen van het 

neoliberalisme die kritiek hebben op de 

Thomas Biebricher

Onvermoed en onvermijdelijk. De vele gezichten van het neoliberalisme

Valkhof Pers | 2017 | 88 pp. | ¤ 15,00 | isbn 9789056254841
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econoom Frey en van de Nobelprijswinnaar 

Buchanan.

* * *
Het tweede artikel gaat in op de visie van het 

neoliberalisme op de staat. In de ogen van 

het neoliberalisme is de staat een probleem, 

en hij moet daarom zo klein mogelijk wor-

den gehouden. Om dat te bereiken heb je 

echter, paradoxaal genoeg, een sterk over-

heidsoptreden nodig. De schrijver munt hier 

de term ‘reëel bestaand neoliberalisme’ om 

deze paradoxale beweging te beschrijven. 

Het falen van het socialisme achter het IJze-

ren Gordijn werd altijd verklaard door aan te 

geven dat het reëel bestaand socialisme een 

tussenfase is, en neoliberalen doen precies 

hetzelfde wanneer het gaat om deregulering 

en privatiseringsmaatregelen: wanneer 

mensen hun onvrede uiten over het feit dat 

hierdoor de zorg niet goedkoper is geworden 

of dat de spoorwegen niet beter zijn gaan 

functioneren, geven neoliberalen aan dat dit 

komt doordat de overheid halfslachtige of 

verkeerde maatregelen heeft genomen. 

Om echt overtuigende resultaten te bereiken 

zal de overheid forser moeten optreden. Voor 

neoliberalen is de staat dus niet alleen een 

boeman, maar ook de grootste verovering 

om neoliberale politiek mogelijk te maken. 

Biebricher onderscheidt wat dit betreft twee 

perioden. De eerste periode, de jaren van het 

roll-back-neoliberalisme, besloeg de jaren 

tachtig. Doel in deze periode was om de over-

heid te verkleinen. Ondertussen zijn we 

beland in de tweede periode, vanaf de jaren 

negentig: de periode van het roll-over-neo-

liberalisme, dat het overheidsbeleid een 

meer neoliberale inhoud geeft.

* * *
Het derde en laatste artikel behandelt de 

invloed van met name het ordoliberalisme 

representatieve democratie. De eerste stro-

ming, die van de Duitse ordoliberalen van 

Eucken en Röpke, wil de democratie beper-

ken door technocratische regels. Deze stro-

ming is bezorgd over de irrationele wensen 

van de massa of onverholen eigenbelang van 

belangengroepen. Wanneer beleid dat voort-

komt uit een democratisch proces in tegen-

spraak is met het advies van economische 

deskundigen, moeten de deskundigen altijd 

gelijk krijgen. Een variant van deze stro-

ming stelt meer zelfbeperkende regels voor 

dan de democratie instelt. Een voorbeeld 

daarvan is de geldpolitiek: deze wordt over-

gelaten aan het bestuur van de Centrale 

Bank, en daarover heeft een parlement dan 

geen directe zeggenschap.

De tweede stroming wil volgens de auteur 

de representatieve democratie vervangen 

door de soevereiniteit van de consument 

en overheden in beweging krijgen door in-

stitutionele concurrentie. De kiezer trans-

formeert naar klant. Bij institutionele con-

currentie is het het doel om overheden met 

elkaar te laten concurreren. Als gemeente A 

en gemeente B elkaar beconcurreren, zal 

uiteindelijk de meest efficiënte overheids-

politiek overleven, omdat burgers de min-

der efficiënte gemeente zullen verlaten. 

Belangrijk is dus dat kiezers kunnen stem-

men met hun voeten. Biebricher rekent 

 Hayek en Friedman tot deze stroming.

De derde stroming, ten slotte, wil de re-

presentatieve democratie aanvullen met 

referenda. Hierdoor kan de kiezer het partij-

kartel beheersen. Dit partijkartel is meer 

geïnteresseerd in de belangen van de eigen 

achterban dan in het algemeen welzijn. 

De directe democratie is veel beter in staat 

dat algemeen belang te verwoorden. Bij deze 

stroming horen de namen van de Zwitserse 
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Maar erger nog: het wegzetten van ordo-

liberalen als Eucken, Rüstow en Röpke als 

autoritair en antidemocratisch deugt niet. 

Hun denken wordt nota bene op één lijn 

gezet met dat van de rechtsfilosoof Carl 

Schmitt, een academicus die in 1933 lid 

werd van de nsdap en tussen 1933 en 1936 

enkele uitgesproken antisemitische artike-

len heeft geschreven. Hier is sprake van 

karaktermoord, temeer wanneer we weten 

dat het Röpke in 1933 door de nazi’s verbo-

den werd om college te geven en hij genood-

zaakt was het land te verlaten. Door zinsne-

den als ‘de duistere economische doctrines’ 

van de ordoliberalen – volgens hem overi-

gens een gemarginaliseerde academische 

groep – slaagt hij er niet in om deze artike-

len boven het niveau van een pamflet te doen 

uitstijgen.

Door de heterogeniteit van het neolibera-

lisme te noemen lukt het Biebricher om 

verschillende, soms haaks op elkaar staande 

opvattingen te scharen onder deze ideo-

logie. Maar wat hebben die opvattingen dan 

gemeenschappelijk? En is het wel nuttig om 

al deze stromingen (ordoliberalisme, consti-

tutionele economie, monetarisme) als neo-

liberaal weg te zetten? Een ordoliberaal, met 

zijn angst voor de massa’s, zal de vormen 

van directere democratie van de constitutio-

nele economen, met hun angst voor de elite, 

niet herkennen als neoliberaal beleid. Overi-

gens wordt de wens om meer directe demo-

cratie vaker van de linkerzijde geuit dan van 

de kant van liberalen. Dat opvallende feit 

wordt door Biebricher niet verklaard; lukte 

het hem soms niet om de politieke feiten in 

de politieke theorie te stoppen?

* * *
Maar hoe invloedrijk zijn de neoliberalen nu 

daadwerkelijk? Er wordt altijd op gewezen 

op de economische politiek van de Europese 

Unie. Biebricher vindt dat de eu steeds auto-

ritairder, ondemocratischer en technocrati-

scher wordt. Als voorbeelden geeft hij de 

bezuinigingspolitiek die is opgelegd aan 

landen als Griekenland, Spanje en Portugal, 

de voorwaarden die gelden om het Europees 

Financieel Stabiliteitsfonds en het Europees 

Stabiliteitsmechanisme te mogen gebruiken, 

en regels zoals het maximale begrotings-

tekort van 3 procent en de maximale over-

heidsschuld van 60 procent – allemaal zaken 

die een democratische economische politiek 

buiten werking stellen en daarmee de macht 

geven aan ondemocratisch en technocratisch 

beleid. Biebricher eindigt dit artikel dan ook 

met de conclusie dat de economische gover-

nance in Europa ná de economische crisis 

meer ordoliberaal zal zijn dan ervóór. Daar-

mee is zijns inziens de stelling weerlegd dat 

het neoliberalisme dood is.

* * *
Het boek is een bundeling van drie eerder 

zelfstandig verschenen artikelen, en dat heeft 

zijn beperkingen. Zo wordt wel drie keer de 

geboorte van het neoliberalisme beschreven: 

in 1938 tijdens het Walter Lippmann Collo-

quium. Een dergelijke herhaling is jammer, 

zeker daar waar het niets aan inzicht toe-

voegt. Ook komt het strooien met termen 

als ‘gentrificatieprocessen’, ‘fordisme’ en 

‘geglokaliseerde sociale bewegingen’ op één 

pagina de leesbaarheid niet ten goede.

Volgens Biebricher is de 
EU steeds autori tairder, 
ondemocratischer en 
technocratischer
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dat Reagan en Thatcher diepgaand door hen 

zijn beïnvloed (namelijk door respectieve-

lijk Friedman en Hayek), maar onduidelijk is 

dan wat het alternatieve medicijn was. Wie 

scherp naar de overheidsuitgaven van de 

meeste westerse landen kijkt, ziet dat vanaf 

de jaren tachtig een neerwaartse kentering 

is opgetreden in de groei van het collectieve 

beslag op de economie. In historisch per-

spectief geplaatst, blijkt echter dat de ni-

veaus van de jaren vijftig en zestig niet zijn 

gehaald. Met andere woorden: de uitgaven 

aan sociale arrangementen zijn vele malen 

groter dan in de periode net na de oorlog. 

De auteur geeft hoog op dat de invloed van 

de ordoliberalen op het economisch beleid 

van West-Duitsland na de Tweede Wereld-

oorlog zeer groot was, maar economische 

historici hebben aangetoond dat de ordoli-

beralen in West-Duitsland hun wensen niet 

zo coherent hebben kunnen doorvoeren als 

ze wel wilden. Zo maakte planning een flink 

deel uit van het economisch beleid van de 

brd, en was de overheid eigenaar van veel 

ondernemingen in de vitaalste sectoren.1

* * *
Niet veel christendemocraten zullen zich 

rekenen tot de school van de neoliberalen. 

Waarom is het dan toch nuttig om kennis te 

nemen van deze kritische beschouwing van 

Biebricher? Ten eerste omdat het cda meer 

of minder enthousiast heeft meegewerkt aan 

beleid dat in dit boek ‘neoliberaal’ wordt 

genoemd. Denk daarbij aan de kabinetten-

Lubbers, die startten met de transformatie 

van de verzorgingsstaat naar de verant-

woorde samenleving, of aan de kabinetten-

Balken ende, die de Zorgverzekeringswet 

invoerden. Veel van dit beleid is verdedigd 

met woorden als ‘efficiency’ en ‘meer keuze-

vrijheid’ – termen die meer de liberale waar-

den uitdrukken dan de christendemocrati-

sche waarden van gemeenschapszin en 

rentmeesterschap, die mede ten grondslag 

lagen aan dit beleid. Ten tweede omdat een 

deel van de kritiek van Biebricher opval-

lende overeenkomst vertoont met kritiek op 

het neoliberalisme die van oudsher door 

christendemocraten is verwoord. Zo waar-

schuwde Jelle Zijlstra in een rede op 3 mei 

1951 voor het Verbond van Protestants-Chris-

telijke Werkgevers dat voor de realisering 

van neoliberale politiek ‘zo veel overheids-

ingrijpen nodig is, dat zelfs een goed neo-

liberaal – als hij dit voldoende beseft – de 

schrik om het hart slaat’.2 De visie op wat de 

staat moet doen verschilt tussen neolibera-

len en christendemocraten. En ten derde 

omdat het cda hoogstwaarschijnlijk gaat 

deelnemen in een kabinet met partijen als 

de vvd en D66, die doordesemd zijn van 

neoliberale beginselen. De oppositie zal dat 

kabinet willen wegzetten als een neoliberaal 

spook. Het is dan verstandig om de kritiek 

goed te analyseren en te weerleggen, en juist 

ook te wijzen op de christendemocratische 

punten op de agenda van dit kabinet.

 Noten

1 Herman van der Wee, De gebroken welvaarts-
cirkel. De wereldeconomie, 1945-1980. Leiden: 
Martinus Nijhoff, 1983, pp. 224-225.

2 Jelle Zijlstra, ‘Het Neo-liberalisme’, in: Idem, 
Economische orde en economische politiek. Een 
bundel opstellen. Leiden: Stenfert Kroese, 1956, 
p. 76.
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De eerste scène zet de toon. Het beeld blijft 

op zwart, zodat de kijkers zich alleen hoe-

ven te concentreren op de dialoog die volgt. 

Een vrouwenstem stelt vragen: ‘Kunt u meer 

dan vijftig meter lopen zonder hulp van an-

deren? Kunt u uw arm optillen om iets in uw 

zak te stoppen? Kunt u uw armen en han-

den naar uw hoofd brengen alsof u een hoed 

opzet? Kunt u de toetsen van uw telefoon 

indrukken? Verliest u weleens de controle 

waarbij uw darmen totaal leeglopen? Kunt u 

zoiets eenvoudigs als een wekker instellen?’

Aan de hand van de antwoorden van haar 

gesprekspartner, een man, kan de inter-

viewster bepalen of hij nog recht op een uit-

kering heeft. Op de eerste twee vragen rea-

geert hij nog met onderdrukte tegenzin met 

‘Ja’, maar al snel raakt zijn geduld op: ‘Ik heb 

een zware hartaanval gehad, kunnen we het 

daarover hebben?’ Ze geeft geen krimp: ‘Op 

deze manier toont u zich weinig construc-

tief. Wilt u de vragen gewoon beantwoor-

den.’ De vrouwenstem is perfect gecast: die 

klinkt plichtmatig vriendelijk, maar door 

de snelheid en dictie waarmee de zinnen 

worden uitgesproken, wordt duidelijk dat 

ze ingestudeerd zijn, geleerd op de training 

‘Gesprekstechnieken voor de omgang met 

lastige klanten’.

* * *
Met I, Daniel Blake heeft de geëngageerde 

Britse filmmaker Ken Loach niets minder 

dan een aanklacht opgesteld, en wel een te-

gen het bij politiek en overheid dominante 

beeld van de mens als calculerend wezen die 

zich enkel en alleen laat leiden door eigen-

belang. Als hij kan profiteren van regels en 

voorzieningen, ook als die niet voor hem zo 

zijn bedoeld, dan zal die mens dat niet na-

laten. En dus richt de overheid haar proces-

sen en protocollen zo in dat het wantrouwen 

alleen nog door die plichtmatige en op trai-

ningen ingestudeerde beleefdheid wordt 

verhuld. Uit de gestandaardiseerde vragen-

lijsten, de gestelde eisen en de heilig ver-

klaarde regels spreekt echter onmiskenbaar 

argwaan en achterdocht: ‘Jij bent een mens 

dat mogelijk, nee, waarschijnlijk misbruik 

maakt van de voorzieningen, en wij zullen er 

alles aan doen om dat aan te tonen.’

Maar Daniel Blake is allesbehalve een frau-

deur. Hij is een timmerman die heel graag 

weer aan het werk wil, maar dat kan nog even 

niet omdat hij herstelt van een hartaanval. 

‘Geef me een stuk grond en ik bouw een huis 

voor je’, zegt hij trots tegen een mede werker 

van de sociale dienst. Vraag hem niet een vra-

genlijst via internet in te vullen. Hij is goed 

met zijn handen, maar raakt verstrikt in de 

gesprekken met de bureaucraten die zich 

door Rien Fraanje

De auteur is oud-directeur van het Wetenschappe-
lijk Instituut voor het cda. In deze rubriek belicht 
hij de politieke actualiteit vanuit de kunsten.

Een felle aanklacht tegen een 
wantrouwende overheid

156 UIT DE 
KUNST
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over zijn uitkering moeten buigen. ‘Maar 

u luistert niet!’, roept hij enkele keren wan-

hopig tegen zijn beoordelaars. Die zijn daar-

voor ook niet opgeleid; luisteren, vragen 

stellen en oprechte interesse tonen passen 

niet bij het mensbeeld dat de basis vormt 

voor het werk dat zij moeten doen. De enige 

reactie die hij met zijn uitroep uitlokt is een 

zogenoemde interactie-interventie uit de de-

escalatietraining: ‘U werkt op deze manier 

niet mee aan een oplossing.’

Daniel gaat kopje-onder in de ondoorzich-

tige regels, onbegrijpelijke formulieren en 

oneerlijke beslissingen die hem depersona-

liseren en reduceren tot een object, een po-

tentiële oplichter. Hij verliest zijn uitkering, 

want: ‘Voor een uitkering moet u 15 punten 

hebben, maar u komt niet verder dan 12.’

* * *
Ergens halverwege de film ga je begrijpen dat 

mensen razend worden van de wijze waarop 

de overheid met hen omgaat. Sybrand Buma 

moet Daniel Blake voor ogen hebben gehad 

toen hij ter voorbereiding op zijn HJ Schoo-

lezing noteerde dat boze burgers eigenlijk 

gewone mensen met zorgen zijn. Daniel Bla-

ke is zo’n gewone man, die inderdaad meer 

wanhopig dan boos is.

Daniel Blake kan dan wel niet met computers 

omgaan en op internet heeft hij nog nimmer 

gesurft, maar met een potlood kan hij prima 

opschrijven waar voor hem de angel zit. Een 

vriendin leest het voor op zijn uitvaart, om-

dat de scriptschrijver van de film met iets te 

veel gevoel voor drama Daniel Blake heeft 

doen overlijden aan een tweede hartaanval, 

vlak voordat zijn bezwaar tegen het intrek-

ken van zijn uitkering wordt behandeld: ‘Ik 

ben geen cliënt, klant of gebruiker. Ik ben 

geen profiteur of dief. Ik ben geen burger-

servicenummer of een vlek op een scherm. 

Ik heet Daniel Blake. Ik ben een man, geen 

hond. Ik eis dat u mij met respect behandelt. 

Ik, Daniel Blake, ben een burger. Niets meer 

en niets minder.’

‘I, Daniel Blake.’ Het noemen van je naam als 

antwoord op de poging tot ontmenselijking. 

Een krachtiger reactie is er niet.

Film: I Daniel Blake (2016). Regie:  Ken Loach.
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petra van der burg

Bezinning

Arjen Lubach is met zijn satirische programma Zondag met Lubach prominent aan-
wezig in ons televisielandschap. Geestig, scherp, kritisch op basis van feitenkennis. 
Journalistiek waar we trots op mogen zijn. Op zondag 17 september ging hij in zijn 
uitzending in op de Nederlandse bio-industrie en liet zien hoe te veel dieren onder 
erbarmelijke omstandigheden in te kleine, maar ook vooral onveilige ruimtes leven. 
In heel 2017 zijn tot nu toe 225.000 dieren levend verbrand. Daar komen nog eens de 
2,5 miljoen kippen bij die zijn geruimd vanwege de besmetting met het middel fipro-
nil. Dat alles betekent niet meer en niet minder dan dat zich in ons land een drama 
afspeelt waar we misschien over enkele eeuwen met precies evenveel schaamte over 
spreken als we nu doen over het slavernijverleden, de concentratiekampen, wandaden 
van Nederlandse soldaten in koloniale oorlogen. En dan opnieuw vele jaren te laat.

Wie zich een voorstelling maakt van de wanhoop en de paniek in de stallen waarin 
duizenden dieren omkomen, die slaapt slecht. Een vraag waarom niemand een deur 
openzet, zodat de dieren naar buiten kunnen vluchten, hoort bij een naïef, kinderlijk 
wereldbeeld. We maken ons namelijk geen voorstelling van dit leed; we maken een 
rekensom. We praten over winst en verlies, over gedupeerde boeren en consumenten. 
En wie durft te beweren dat we onmenselijk zijn voor onze dieren, heeft het verkeerd 
begrepen. Want we wandelen immers iedere dag met de hond, en betalen een vette 
rekening bij de dierenarts voor de inenting van onze kat.

Hoe komt het dat we zo weinig interesse hebben in dit megaprobleem in de mega-
stallen? Komt dat door onze portemonnee? Door onze gehechtheid aan ons karbonaad-
je? Vast en zeker, maar ook doordat we geen enkele relatie hebben met de dieren in de 
stallen. We zien ze niet, we horen ze niet, we kennen ze niet. De prijs die zij betalen voor 
ons gemakkelijke, in plastic verpakte eten blijft buiten ons blikveld. Misschien toch 
maar eens een stickervelletje aanvragen via www.slechterleven.nl.

door Petra van der Burg

De auteur is predikant en lid van de redactie van Christen Democratische Verkenningen.
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Naar een nieuwe 
 vaderlandsliefde?

Is er, nu Nederlanders een verlies aan 
gemeenschapszin ervaren, behoefte aan een nieuwe 

 vaderlandsliefde? Biedt het benadrukken van 
 traditie, geschiedenis en cultuur de weg naar een 
nieuw verbindend samenlevingsideaal? Of leidt 

dit juist tot een splijtende identiteitspolitiek? 
Wanneer is vaderlandsliefde ‘gezond’, en hoe wordt 

ze  ‘ongezond’? Wat is de rol van de overheid bij 
het  cultiveren van gemeenschap? Deze brandende 

 kwestie vraagt om een christendemocratische 
 schakel die de liefde voor het eigene opnieuw 
 verbindt met universele noties als menselijke 

 waardigheid en rechtsgelijkheid.
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Vrijhandel onder druk

Het optimistische geloof dat via vrijhandelsverkeer van 
goederen en diensten ook vrede en geluk zich over de hele 

wereld zouden verspreiden, heeft een flinke knauw gekregen. 
Want wat is er (gezien de gevolgen voor democratie, de 

arbeidsomstandigheden, de planeet) nu zo vrij aan vrijhandel? 
Burgers eisen zeggenschap over de inhoud van het economisch 
beleid. Zijn hun klachten terecht, of zijn die zelf een expressie 

van doorgeslagen vrijheidsdrang? Wat voor antwoorden 
biedt een relationeel perspectief op internationale handel in 
een tijdperk van populisme, protectionisme en opkomend 

regionalisme?

‘Kiezen voor minder globalisering die werkt is beter dan als een 

don quichot blijven streven naar hyperglobalisering.’

robert went  [op pagina 80]

‘Het is hoog tijd dat het cda weer de constructieve kant opgaat  

wat onderwerpen als Europa en globalisering betreft.’

marcel canoy [op pagina 104]

‘Nederland en Europa moeten dringend op zoek naar een  

nieuwe balans tussen vrijhandel en bescherming.’

esther de lange [op pagina 121]
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Begrensde vaderlandsliefde

Is er, nu Nederlanders een verlies aan gemeenschapszin 
ervaren, behoefte aan een nieuwe vaderlandsliefde? Biedt het 

benadrukken van traditie, geschiedenis en cultuur de weg naar 
een nieuw verbindend samenlevingsideaal? Of leidt dit juist tot 
een splijtende identiteitspolitiek? Wanneer is vaderlandsliefde 

‘gezond’, en hoe wordt ze ‘ongezond’? Wat is de rol van de 
overheid bij het cultiveren van gemeenschap? Deze brandende 

kwestie vraagt om een christendemocratische schakel die de 
liefde voor het eigene opnieuw verbindt met universele noties 

als menselijke waardigheid en rechtsgelijkheid.

‘Mensen leven in twee parallelle gemeenschappen: de wereldmaatschappij  

en hun door plaatselijke gebruiken en waarden bepaalde leefomgeving.’

marin terpstra [op pagina 46]

‘Als het over naties gaat, gaat het vaak over taal, cultuur, religie en geschiedenis, 

maar de kern is toch dat men één rechtsgemeenschap deelt.’

jan dirk snel [op pagina 109]

‘Als gezonde vaderlandsliefde niet wordt gevoed, zal die impuls muteren tot een 

destructieve variant ervan, of ruim baan bieden aan futloosheid en egoïsme.’

diederik boomsma [op pagina 120]
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Het moet halverwege de jaren negentig zijn geweest. De christelijke 
 basisschool waarop mijn vrouw werkte, was toe aan een nieuwe methode 
voor het geschiedenisonderwijs. Werd tot dan toe een christelijke leergang 
gebruikt, nu moest de school beslissen of ze een meer algemene zou in
voeren. Op de ouderavond waar dit voorbijkwam, stond een man op met de 
dringende oproep om niet over één nacht ijs te gaan. ‘Voor je het weet staat 
er straks dat Johan van Oldenbarnevelt in 1619 is vermóórd. En dat is niet zo. 
Hij werd terechtgesteld.’

De opmerking van deze vader geeft iets aan: geschiedenis, ook die van 
ons eigen land, is geen eenduidig blok materie. De bezorgde vader was waar
schijnlijk zelf grootgebracht met een geschiedenisonderwijs waarin ‘God, 
Nederland en Oranje’ nog onlosmakelijk met elkaar verbonden waren. Door 
de executie van Van Oldenbarnevelt als tegenstander van prins Maurits had 
volgens hem het recht zijn beloop gekregen. Een heel andere kijk dan velen 

vandaag hebben op zijn onthoofding: daar op het Binnenhof werd 
de eerste politieke moord van de nog jonge Republiek der 

Zeven Verenigde Nederlanden gepleegd.

* * *
Geschiedenis is niet eenduidig, net zomin als 

 patriottisme dat is. In dit nummer van Christen 
 Democratische Verkenningen onderzoeken we wat 
we als christendemocraten kunnen met begrippen 
als ‘patriottisme’ en ‘vaderlandsliefde’. Dat doen 
we niet voor het eerst: ook in 2003 werd in een cdv

nummer de term ‘patriottisme’ onder de loep ge
nomen. Nederland was nog geen jaar daarvoor op

geschrikt door een andere politieke moord, nu op 
Pim Fortuyn. Met zijn ‘At your service’ en ‘Ik hou van dit 

land’ werd Fortuyn bij uitstek iemand die zich als patriot, 
als liefhebber (en ergens ook geliefde) van Nederland mani

festeerde. Ons land was net zijn gulden kwijt en had de euro ervoor in 
de plaats gekregen. De multiculturele samenleving stond ter discussie en de 
eu zou verder uitbreiden. Om met de existentiële vraag ‘Wie zijn wij en wat 

Ter introductie
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bindt ons samen?’ om te gaan, moesten we meer van onze geschiedenis 
 leren, stelden diverse politici.

Inmiddels zijn we ruim veertien jaar en vele stembusgangen verder en 
is het debat weer opgelaaid. Sybrand Buma heeft daaraan met zijn HJ Schoo
lezing een flinke bijdrage geleverd. In het vorige nummer van cdv is op die 
lezing al gereageerd, en ook in deze cdv komt ze geregeld langs. En dat is 
goed. Een partij als het cda kan niet zonder debat, juist omdat debat de kern 
is van een democratie; én omdat de christendemocratische visie het van
wege haar veelzijdigheid waard is om die steeds te doordenken en te ver
talen naar de politieke werkelijkheid van vandaag.

* * *
Dat patriottisme vele gezichten kent, blijkt uit deze cdv, waarin het onder
werp van diverse kanten wordt belicht. Naast pleidooien om in een tijd van 
verbrokkeling en verdeeldheid de noodzaak van eenheid te benadrukken, 
zijn er ook bijdragen die de andere kant belichten. Is Nederland niet altijd 
een open land geweest waarin diversiteit en besef van Europese in bedding in 
dienst staan van, en kleur geven aan, die nationale eenheid?

Trots zijn op ons land, daar is niets mis mee. Maar die trots gaat in Neder
land als het goed is gepaard met een dosis bescheidenheid en relativerings
vermogen. Wij zullen geen ‘Holland First’ roepen, zoals president Trump 
dat over zijn eigen land roept. Alsof wij het beste land ter wereld zijn. Lees de 
interviews met Rowan Williams en Sybrand Buma erop na. Ons continent is 
zich er, als het goed is, van bewust dat het juist zijn kracht vindt in het besef 
afhankelijk geweest te zijn van anderen, zoals de Franse filosoof Rémi 
 Brague laat zien. Aan Athene heeft Europa zijn cultuur te danken, aan Jeru
zalem zijn religie. Dat besef van openheid heeft Europa gestempeld, en dat 
geldt voor ons land in het bijzonder.

Zo’n open houding biedt ruimte voor een omgang met traditie die niet 
beklemmend is. We kunnen leren van hen die ons zijn voorgegaan, van hun 
fouten én van hun moed. Iedereen zal zijn eigen voorgangers hebben die 
hem of haar inspireren. Kennis van onze geschiedenis is waardevol – maar 
het is geen geschiedenis zonder pijn, en geen traditie die gestold is en on
gewijzigd moet worden doorgegeven. Het is een traditie die gepaard gaat 
met verantwoordelijkheid, omdat ze niet alleen iets van het verleden is, 
maar ook iets van de toekomst. Wat onze voorouders gisteren deden is van
daag traditie, maar wat wij vandaag voor het eerst doen kan morgen voor 
onze kinderen traditie zijn.

* * *
Patriottisme en Nederland hebben altijd een wat paradoxale verhouding 
gehad. Waar aan het eind van de achttiende eeuw de patriotten tegenover de 
prinsgezinden stonden, wordt nu ons koningshuis als een van de meest sa
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menbindende elementen in ons land gezien.Tegelijk zijn het juist de Oranjes 
die de afgelopen decennia de warmste pleitbezorgers waren van de Europese 
zaak. En als we een keer goed trots zijn op ons land, is dat niet omdat wij ‘Hol
land First’ roepen, maar omdat Arjen Lubach in een hilarisch filmpje knap de 
draak steekt met dit protserige gedoe en daarmee alsnog de wereld verovert.

‘Mannen, gelooft niet dat ik een landverrader ben. Ik heb oprecht en 
vroom gehandeld, als een goede patriot, en zo zal ik sterven.’ Woorden van 
Johan van Oldenbarnevelt, vlak voordat de beul zijn wrede vonnis voltrok. 
Kennis ervan is noodzakelijk, net zoals we moeten weten van de Tweede 
 Wereldoorlog en van Pim Fortuyn. Niet omdat we allemaal hetzelfde denken 
of ons door dezelfde gebeurtenissen laten inspireren. Wel omdat we open en 
eerlijk het gesprek moeten aangaan om zo samen een toekomst te vormen. 
Ik hoop dat deze cdv aan dat gesprek mag bijdragen.

Marc Janssens, hoofdredacteur van Christen Democratische Verkenningen

Nieuwe hoofdredacteur en redactiesecretaris:  
Marc Janssens & Jan Prij

Marc Janssens (48) is door het bestuur van het Wetenschappelijk Instituut 
voor het cda per half november 2017 benoemd tot hoofdredacteur van 
 Christen Democratische Verkenningen. Het wibestuur is verheugd hiermee 
de leiding van cdv te kunnen toevertrouwen aan een breed georiënteerde 
classicus die jarenlang in het hart van de Nederlandse en de Europese poli
tiekbestuurlijke praktijk heeft geopereerd en tegelijkertijd de stilte van zijn 
studeerkamer ten dienste van zijn wetenschappelijk onderzoek niet schuwt.

Janssens was tot voor kort werkzaam als journalist bij het Nederlands 
Dagblad, waar hij onder meer de functies van politiek redacteur, euver
slaggever en redactiechef cultuur, wetenschap en media vervulde. Naast 
zijn hoofdredacteurschap zal Janssens aan de Theologische Universiteit 
Kampen verbonden blijven als docent nieuwtestamentisch Grieks en oud
christelijk Latijn. Daarnaast doet hij als promovendus onderzoek naar het 
leven van verzetsleider, arp’er en Trouwredacteur Roelof Jan Dam.

Tevens heeft het wibestuur Jan Prij (49) benoemd tot redactiesecretaris 
van Christen Democratische Verkenningen. Prij is econoom, filosoof, leken
preker en eigenaar van een tekstbureau. Binnenkort verschijnt van zijn hand 
God en geld, een boek over religie, economie en politiek. Prij bekleedde de 
functie van cdvredactiesecretaris al eerder jarenlang op toegewijde wijze.

Paul van Geest, redactievoorzitter van Christen Democratische Verkenningen
Pieter Jan Dijkman, directeur Wetenschappelijk Instituut voor het cda
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Nederland hinkt op twee gedachten als het 

om het bestuur van het land gaat. Enerzijds 

is de politiek velen te traag. Men hunkert 

naar politici die knopen doorhakken. Ander-

zijds is de politiek te gesloten. Veel mensen 

verlangen een andere richting. Het referen-

dum, aangepast of niet, brengt geen door-

braak. Het beperkt de ruimte van politici om 

verantwoordelijkheid te nemen. En het be-

perkt de democratie tot de meerderheid plus 

één. Het werkt in de hand dat verantwoorde-

lijkheid een vies woord wordt. Dit vraagt van 

het cda om te volharden in het nastreven van 

het algemeen belang.

De vertegenwoordigende democratie kan 

worden opgevat als een systeem waarin volks-

vertegenwoordigers de toevallige stemming 

van hun achterban vertegenwoordigen. Veel 

mensen zijn de politiek als zodanig gaan be-

grijpen. Een parlement dat anders stemt dan 

de peilingen aangeven is daarmee een ‘nep-

parlement’. Maar ons parlement is bedoeld 

als een vertegenwoordiging die verschillende 

belangen afweegt. In onze democratie mogen 

we ervan uitgaan dat de volksvertegenwoor-

digers de verantwoordelijkheid voelen om 

het goede te doen voor ons land. Wat men het 

goede vindt verschilt, maar het overstijgt 

deelbelangen.

De ruimte die politici daarvoor krijgen van 

de kiezer kunnen ze gebruiken om vorm te 

geven aan politieke voorkeuren. Deze ruimte 

vormt een bepaalde mate van vrijheid die no-

dig is om verantwoordelijkheid te nemen. 

Referenda beperken politici in deze vrijheid 

om te handelen. Het actueelste voorbeeld is 

het referendum over de Wet op de inlichtin-

gen- en veiligheidsdiensten (Wiv) dat ge-

pland staat in 2018.

De Wiv regelt de bevoegdheden van de in-

lichtingen- en veiligheidsdiensten in de op-

sporing en aanpak van bedreigingen voor de 

Het cda serveert het referendum  
te snel af [1]

Oneens: referenda ondermijnen 
de verantwoordelijkheid van de 
volksvertegenwoordiging

door Harry van der Molen  
& Hubert Beusmans

Van der Molen is Tweede Kamerlid namens het 
cda. Beusmans is beleidsmedewerker van de 
Tweede Kamerfractie van het cda.
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gen (…), het behagen van deelbelangen en 

het aanscherpen van tegenstellingen. (…) 

Daardoor hapert de besluitvorming.’3

* * *
Waar de voorstander van het referendum 

suggereert dat zo veel mogelijk mensen in-

vloed hebben, ten minste de helft plus één, is 

de kans op het tegendeel groter. Het beper-

ken van de ruimte voor een afweging of com-

promis stelt uiteindelijk meer mensen te-

leur. Het wordt alles of niets. De wens om 

politieke tegenstellingen in de samenleving 

te slechten via het parlement loopt spaak, 

omdat het compromis verdacht is gemaakt. 

Knopen doorhakken wordt lastiger. Dan is 

een eenduidige keuze voor een vertegen-

woordigende democratie beter, ook al zal dat 

de nodige uitleg vragen.

Deze tijd vraagt van het cda om te volharden 

in de inzet voor het algemeen belang. Alle 

mensen dragen met hun unieke talenten bij 

aan de gemeenschap. Samen vormen zij deze 

samenleving waarin behoeften, prioriteiten, 

gevaren, kansen en belangen veranderen. 

Het afwegen daarvan voorkomt de macht 

van het getal. Om dat waar te maken moet de 

politicus van de kiezer ook de ruimte krij-

gen. De politicus die zich vervolgens niets 

aan de mening van de kiezer gelegen laat lig-

gen, heeft van de wederkerigheid van ver-

trouwen niets begrepen. Ook al kan hij of zij 

in vrijheid besluiten nemen, de kiezer weegt 

uiteindelijk de uitkomst. In het stemhokje.

Noten

1 Fareed Zakaria, De toekomst van vrijheid. De pa-
radoxen en schaduwzijden van democratie. 
Amsterdam: Contact, 2013, p. 21.

2 Zakaria 2013, p. 182.
3 Raad van State, Jaarverslag 2016. Den Haag: 

Raad van State, 2017, p. 17.

Nederlandse veiligheid. Als deze nieuwe wet-

geving er niet komt, heeft dat aanzienlijke 

gevolgen voor de veiligheidsgarantie in Ne-

derland. De Nederlandse bevolking rekent er 

immers op dat de verantwoordelijkheid voor 

onze collectieve veiligheid bij de regering 

ligt. Het voorgenomen referendum vormt 

een inperking van de ruimte om deze verant-

woordelijkheid te nemen en belangen zorg-

vuldig af te wegen.

* * *
In De toekomst van de vrijheid (2003) werpt 

Fareed Zakaria de volgende vraag op: ‘De 

westerse democratie blijft voor de rest van de 

wereld een voorbeeld, maar kan het zijn dat 

de westerse democratie, als een supernova 

(…) bezig is in haar kern te worden uitge-

hold?’1 Zakaria noemt uitgerekend het refe-

rendum als belangrijke reden voor de uithol-

ling van de westerse democratie. Hij 

beschrijft dat 85 procent van de begroting 

van de staat Californië middels referenda is 

vastgelegd. Het meeste beleid komt daar-

door automatisch tot stand door abstracte 

wetten en regels, en niet op basis van priori-

teiten en behoeften. Jaarlijks moet 40 pro-

cent van het budget worden besteed aan on-

derwijs. Wanneer 36 procent verstandiger 

zou zijn, dan kan dat niet.2

Dit vat het pleidooi van Zakaria samen waar-

om referenda onwenselijk zijn. Politici dra-

gen wel de verantwoordelijkheid, maar de 

daadwerkelijke vormgeving daarvan wordt 

ingeperkt door referenda. Zo ontstaat een sy-

steem waarin niemand verantwoordelijk-

heid wil dragen en de uitvoering van beleid 

plaatsvindt alsof het een systeem zou zijn. Of 

zoals de Raad van State in zijn jaarverslag 

over 2016 aangaf: ‘In een systeem van meer 

directe democratie zijn politiek en debat 

sterker gericht op het winnen van verkiezin-



Christen Democratische Verkenningen | Winter 2017

12

Het referendum over het Oekraïneverdrag 

van 6 april 2016 kunnen we nu zonder 

schroom bestempelen als een politiek trau-

ma voor de politiek leiders van met name 

vvd en cda. Anders valt de opluchting niet te 

verklaren waarmee in het regeerakkoord 

wordt aangekondigd dat de wet die het raad-

gevend referendum mogelijk maakt wordt 

ingetrokken. De onvrede over de huidige 

vorm van het raadgevend referendum is zon-

der meer te begrijpen, omdat het verschil-

lende schoonheidsfouten bevat. Zo is met 

alle mogelijke vormen van nieuwe en sociale 

media het ophalen van de 300.000 handteke-

ningen die vereist zijn voor het initiëren van 

een raadgevende volksraadpleging, een veel 

te eenvoudig te nemen hindernis. Het raad-

gevend referendum wordt daarmee een ef-

fectief sabotage-instrument, zoals de initia-

tors van het Oekraïnereferendum hebben 

laten zien. Met een hier en daar ludieke cam-

pagne gebaseerd op hele en halve leugens 

kun je een flinke stok in de spaken steken bij 

je politieke opponenten, zonder dat je op-

recht geïnteresseerd bent in het eigenlijke 

thema van het referendum.

Bovendien is de opkomstdrempel van dertig 

procent die nodig is om de uitslag van het re-

ferendum te doen gelden, niets minder dan 

een gedrocht gebleken. Het zette mensen die 

vóór ratificatie van het Oekraïneverdrag wa-

ren voor een onmogelijk dilemma: vóór het 

verdrag gaan stemmen, of thuisblijven om 

ervoor te zorgen dat de drempel niet werd 

gehaald?

Dit zijn twee goede redenen om een streep te 

zetten door het raadgevend referendum in 

zijn huidige vorm. Het is echter nogal onbe-

zonnen om het referendum al zo snel hele-

maal af te serveren, zoals de vier regerings-

partijen in hun coalitieakkoord aankondigen 

te gaan doen. We moeten de ervaring van 

april 2016 en straks van maart 2018 juist ge-

bruiken om het instrument te verbeteren en 

aan te passen, niet om het referendum af te 

schaffen.

* * *
Het referendum kan – mits op de juiste the-

ma’s ingezet en op de goede manier gebruikt 

– een uitstekend instrument zijn om men-

sen bij de politiek te betrekken en hun in-

vloed te geven. De eerste aanpassing moet 

zijn dat de Kamer duidelijker aangeeft welke 

door Rien Fraanje

De auteur is redactielid van Christen Democrati-
sche Verkenningen en secretaris-directeur van de 
Raad voor het openbaar bestuur.

Het cda serveert het referendum  
te snel af [2]

Eens: aanpassen, niet afschaffen
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willen blokkeren erin slagen om – bijvoor-

beeld – veertig procent van alle kiesgerech-

tigden achter hun tegenstem te krijgen. Dat 

legt de uitdaging bij de initiatiefnemers van 

een referendum, in plaats van bij de mensen 

die het door het parlement aangenomen 

voorstel steunen.

De onwil om het referendum aan te passen 

doet mij vrezen dat de gebrekkige vorm van 

het huidige raadplegende referendum door 

het cda dankbaar wordt aangegrepen om er 

weer zo snel mogelijk vanaf te komen. Chris-

tendemocraten hebben historisch gezien im-

mers weinig op met een volksraadpleging. 

Dat is ronduit opmerkelijk, want zij zijn over-

tuigd van de kracht van de samenleving. 

Waarom mag die samenleving dan niet bij 

tijd en wijle directe invloed uitoefenen via 

een volksraadpleging? Het door christende-

mocraten veelgebruikte tegenargument dat 

een referendum in strijd zou zijn met de re-

presentatieve democratie is evenmin overtui-

gend: de wereld kent talloze representatieve 

democratieën die naast hun parlement enige 

vorm van volksraadpleging toestaan.

Sybrand Buma heeft in zijn campagne terecht 

vastgesteld dat mensen zeer kritisch zijn over 

het functioneren van de politiek in het alge-

meen en van partijen in het bijzonder. Dan 

helpt het niet als diezelfde politiek besluit tot 

de afschaffing van een van de (weinige) in-

strumenten die burgers hebben om buiten de 

partijpolitiek om hun invloed te doen gelden. 

Zoals onze democratie nooit af is maar altijd 

onderhoud vergt, zo zullen we moeten blijven 

schaven aan een in potentie bruikbaar middel 

waarmee we onze democratie mede kunnen 

vormgeven.

onderwerpen wél, maar vooral ook welke 

níét in aanmerking komen voor een referen-

dum. Het geeft bijvoorbeeld geen pas om een 

onderwerp in stemming te brengen dat in-

vloed heeft op de levens van mensen die zelf 

niet mee mogen stemmen. Dat was het geval 

bij het referendum over het Oekraïnever-

drag: 1,6 miljoen Nederlandse kiesgerechtig-

den wilden ratificatie van dat verdrag tegen-

houden, terwijl het een kwestie was die een 

veelvoud van Europeanen en Oekraïners 

aanging. Deze mensen konden echter niet 

meedoen met de stemming en het bijbeho-

rende maatschappelijke debat.

Dat betekent niet dat er geen kwesties zijn 

die zich wél uitstekend lenen voor de raad-

pleging van alle kiesgerechtigden. De vraag-

stelling en de onderwerpskeuze zijn daarbij 

van belang. Dat de regering van een land bij-

voorbeeld eerst de stemming wil peilen on-

der het volk voordat ze het lidmaatschap van 

de eu of de NAVO aanvraagt, is alleszins te 

begrijpen: dat is een serieuze kwestie die de 

koers van een land voor de toekomst ingrij-

pend bepaalt.

De tweede aanpassing moet zijn dat de op-

komstdrempel wordt vervangen door een uit-

komstdrempel. De uitslag van een referen-

dum is dan alleen geldig als de mensen die 

een door het parlement aangenomen voorstel 

Het referendum kan een 
uitstekend instrument zijn 
om mensen bij de politiek te 
betrekken
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Ondanks een gewiekste bezwerings-
formule in het regeerakkoord is de 
urgentie onverminderd hoog om 
medisch-ethische vraagstukken te 
doordenken. Hoeveel ruimte krijgen 
onderzoekers bij het bepalen van 
welke menselijke eigenschappen 
wenselijk zijn en welke niet? Wordt 
het niet eens tijd dat het cda zijn 
verlegenheid met dergelijke thema’s 
van zich afschudt?

Tijdens een lange kabinetsformatie lukte het 

de ChristenUnie en D66 om hun tegenstel-

lingen op medisch-ethisch terrein in een be-

zweringsformule te doen opgaan. Het cda en 

de vvd volgden in hun kielzog. Eigenlijk be-

staat de bezweringsformule uit drie vragen 

aan de hand waarvan volgens het regeer-

akkoord getoetst kan worden of een verrui-

ming van de mogelijkheden op medisch-

ethisch vlak nodig is. De vragen luiden 

aldus: (1) Is verruiming van de regels nood-

zakelijk, of zijn er toereikende alternatieven? 

(2) Hebben wetenschappers zich bezonnen 

op de ‘medisch-ethische dimensie’? (3) Heeft 

er maatschappelijke discussie plaatsgevon-

den en is er sprake van politieke bezinning?

Hoe deze vragen nader ingevuld mogen wor-

den, en wanneer er sprake is van een bevredi-

gend antwoord, zal de komende jaren moe-

ten blijken. Enige indicatie is er wel. De 

coalitiepartijen zijn namelijk van mening dat 

de drie fasen bij het actief donorregistratie-

systeem ‘inmiddels zorgvuldig [zijn] door-

lopen’.

Dit leidt ertoe dat de bezweringsformule 

vooral van toepassing is op het wetsvoorstel 

voor het geassisteerde levenseinde. Tegelijk 

is een gezonde dosis dualisme in het regeer-

akkoord vastgelegd: de Kamer kan ‘zelfstan-

dig besluiten over initiatiefwetgeving’. Pia 

Dijkstra (D66) twitterde het volgende. ‘Geen 

belemmeringen #regeerakkoord voor initia-

tiefwet Actieve Donorregistratie en concept-

wet Voltooid Leven.’ Formeel is dat correct, 

maar feitelijk niet. De bezweringsformule 

voorziet het wetsvoorstel voor het geassi-

steerde levenseinde wel degelijk van strope-

righeid, zodat coalitiepartijen elkaar hier-

over de eerstkomende jaren nog niet in de 

haren hoeven vliegen.

Als tegenprestatie voor dit oponthoud heeft 

D66 als partij van de vooruitgang enige pa-

rels toegeworpen gekregen: meer mogelijk-

heden voor onderzoek met embryo’s en 

stamcellen. Onderzoek naar mogelijkheden 

door Gerard Adelaar

De auteur publiceerde eerder dit jaar De onverbe-
terlijke mens. Reflecties op medicalisering. In 2013 
won hij de Jan Peter Balkenende Award.

ACTUALITEIT
Welke mensen wil het cda 
doorgeven?



Christen Democratische Verkenningen | Winter 2017

Welke mensen wil het cda doorgeven?
Gerard Adelaar

 om erfelijke substantie aan te passen – kiem-

baanmodificatie – is volgens het regeerak-

koord gewenst ter voorkoming van ernstige 

ziekten. Om dit onderzoek te kunnen doen, 

is het nodig beginnend leven te kweken spe-

cifiek voor onderzoeksdoeleinden. ‘Het kabi-

net zal [de discussie hierover] stimuleren en 

tegelijkertijd inzetten op alternatieven.’

Verder worden de mogelijkheden voor ge-

slachtskeuze verruimd bij zeer ernstige erfe-

lijke ziekten die bij de ene sekse vaker voor-

komen dan bij de andere, zoals erfelijke 

borstkanker.

Tot slot komt er onderzoek naar de mogelijk-

heden van ‘(geïnduceerde) 

pluripotente stam    -cellen 

voor onderzoek ter voor-

koming van ernstige erfe-

lijke ziekten’.1

* * *
Het is verstandig dat het 

kabinet een maatschappe-

lijke discussie over het kwe-

ken van embryo’s gaat sti-

muleren, en dat het niet 

plompverloren overgaat tot 

goedkeuring hiervan. Een 

logische vervolgstap op on-

derzoek is het daadwerke-

lijk toepassen van kiem-

baanmodificatie bij mensen 

met een kinderwens. Ingewikkelde thema’s 

zullen zich aandienen. Zo is dan nog ondui-

delijk wat de gevolgen zijn van aanpassingen 

in het erfelijke materiaal voor kinderen en 

latere generaties. Steken nieuwe ernstige 

ziekten de kop op, in plaats van de met kiem-

baanmodificatie uit de erfelijke lijn weg-

genomen aandoeningen? Eigenlijk is dit 

echter nog maar een van de vragen. De Ge-

zondheidsraad, die volgens het regeer-

akkoord een zwaarwegende rol krijgt bij de 

ethische bezinning, stelt het volgende: ‘Het 

wegnemen van ziekte rechtvaardigt in prin-

cipe het ingrijpen in het erfelijkheidsmate-

riaal.’2 Soms is het cda geneigd dezelfde be-

nadering te hanteren, zij het onder nauwe 

voorwaarden van veiligheid en juridische 

borging. Maar moet de maatschappelijke 

discussie die het kabinet wenst te voeren ook 

niet verder gaan? Hoeveel ruimte willen wij 

onderzoekers geven bij het bepalen van wel-

ke menselijke eigenschappen wenselijk zijn 

en welke niet? De drastische afname van het 

aantal downkinderen in diverse landen na 

normalisering en beschik-

baarstelling van de nipt-

test toont de relevantie van 

deze vraag. Waarom is hier 

betrekkelijk weinig op-

schudding over, ook bin-

nen het cda? Vergelijkbare 

patronen kunnen zich 

voordoen bij steeds onbe-

duidender gezondheidsaf-

wijkingen. De technische 

ontwikkelingen stoppen 

immers niet, steeds meer 

wordt mogelijk, en de 

scheidslijn tussen gene-

zing en mensverbetering 

bestaat alleen in theorie. 

Volgens de Gezondheidsraad kunnen we 

r egelgeving altijd nog aanpassen. Dat is 

echter nog nooit gebeurd.

* * *
Een andere kwestie is eveneens discussie 

waard: hoe verstandig is het om stamcelon-

derzoek zonder meer in te zetten als wissel-

geld voor de remmende werking van de be-

zweringsformule? Pluripotente stamcellen, 

te vinden in embryo’s, hebben de potentie 

1515

De scheids-
lijn tussen 
 genezing  
en mens-
verbetering 
bestaat alleen 
in  theorie
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om uit te groeien tot vele celtypen. Onder-

zoekers kunnen hierdoor lichaamscellen 

kweken om daarmee onderzoek te doen naar 

specifieke ernstige ziekten en de behande-

ling ervan. Tegenwoordig wordt onderzoek 

gedaan met geïnduceerde pluripotente stam-

cellen, die worden verkregen door gewone 

lichaamscellen te herprogrammeren. Hier-

voor zijn zodoende geen embryo’s nodig. In 

het regeerakkoord staat ‘geïnduceerde’ tus-

sen haakjes, wat impliceert dat men ook de 

mogelijkheid openhoudt om embryo’s te 

kweken ter verkrijging van pluripotente 

stamcellen. Tot dusver wordt dergelijk on-

derzoek veelal gedaan met embryo’s die over 

zijn na voleindiging van kunstmatige-be-

vruchtingstrajecten: de zogenoemde rest-

embryo’s.

Voor geïnduceerde pluripotente stamcellen 

zijn geen embryo’s meer nodig, en dat is een 

verbetering. Tegelijk is het wenselijk om de 

bredere potentie van de techniek te onder-

kennen. Zo ontstaat ook de mogelijkheid om 

geslachtscellen uit normale lichaamscellen 

te vervaardigen. In plaats van stamcellen uit 

embryo’s te halen, wordt het als het ware mo-

gelijk om embryo’s uit stamcellen te ontwik-

kelen. Een kunstmatige geslachtscel zou een 

mooi product zijn voor vrouwen die de 

vruchtbare leeftijd gepasseerd zijn. Verder 

wordt het denkbaar dat een vrouw haar eicel-

len laat bevruchten met zaadcellen die uit 

haar eigen lichaamscellen zijn ontwikkeld. 

Zo ver is het nog niet, maar medisch-techni-

sche ontwikkelingen gaan door.3 Wat als D66 

over enige jaren onderzoek hiernaar in een 

regeerakkoord wil, en in het regeerakkoord 

daarna een onderzoek naar kunstmatige 

kweekmachines? Wat vindt het cda van een 

maatschappij waarin individuen worden ge-

fabriceerd in laboratoria, en waarin ouderlij-

ke banden onkuise anachronismen zijn? Dat 

klinkt als een onheilsprofetie of als toe-

komstmuziek, maar het is wenselijk om acht 

te slaan op de tendens die samengaat met 

rücksichtslose medisch-technische vooruit-

gang.

* * *
Tot slot nog iets over de motivatie in het re-

geerakkoord voor de gemaakte afspraken. Te 

lezen valt dat het kabinet ‘extra middelen be-

schikbaar’ stelt ‘voor onderzoek ter voor-

koming van ernstige erfelijke ziekten’ ‘met 

als doel een leidende rol te spelen in het inter-

nationale wetenschappelijke veld’ (mijn cur-

sivering). Het ‘kweken van embryo’s louter 

voor onderzoeksdoeleinden’ zou ‘de Neder-

landse medische wetenschap bevorderen’. 

Deze uitingen van vaderlandsliefde geven te 

denken. Is wellicht het volgende citaat van de 

Vlaamse hoogleraar Arnold Burms toepasse-

lijk? ‘De verheerlijking van de vooruitgang 

presenteert zich als durf, maar bevat veel 

bangelijkheid. Woordvoerders […] zijn bang 

dat ze “de trein zouden missen” en dat de-

zelfde bekrompenheid die zij aan hun voor-

ouders verwijten, hun door hun nakomelin-

gen ook weer zal worden aangewreven.’4

* * *
Onderzoek met embryo’s en stamcellen 

wekt verwachtingen bij degenen die lijden 

aan ernstige ziekten of hun nageslacht daar-

van willen bevrijden. Dat is mooi. De wijze 

waarop wetenschappers naar een hoopje cel-

len kijken, kan echter blikvernauwend zijn. 

Deze ene blik is wel vrij dominant in het 

spreken over beginnend leven en onderzoek 

daarnaar. Maar vraag een zwangere vrouw 

eens of zich een ‘embryo’ bevindt in haar li-

chaam. Nee, zo’n vrouw heeft de ervaring 

van beginnend leven. Dit perspectief van de 

menselijke beleving verdient waardering te-
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Welke mensen wil het cda doorgeven?
Gerard Adelaar

de maatschappelijke discussie in plaats van 

deze slechts procedureel te stimuleren. Welk 

mens- en toekomstbeeld stellen we tegen-

over brave new world?

‘Voor een land dat we door willen geven’, 

luidt de leus van het cda. Maar welke mensen 

willen we doorgeven? Die vraag hoort boven 

aan de agenda van de christendemocratie.

Noten

1 Pluripotente stamcellen hebben de potentie 
zich te ontwikkelen tot verschillende celtypen. 
Dat maakt ze interessant voor onderzoek naar 
de behandeling van ernstige ziekten. Verderop 
in dit artikel komt de techniek iets uitgebreider 
aan bod.

2 cogem/Gezondheidsraad, Ingrijpen in het dna 
van de mens. Morele en maatschappelijke im-
plicaties van kiembaanmodificatie. Bilthoven: 
cogem/Gezondheidsraad, 2017, p. 50.

3 Centrum voor ethiek en gezondheid, Geslachts-
cellen uit het lab. Een ethische verkenning van 
in-vitrogametogenese als nieuwe voortplantings-
technologie. Den Haag: ceg, 2017.

4 Arnold Burms en Herman de Dijn, De sacrali-
teit van leven en dood. Voor een brede bio-ethiek. 
Kalmthout/Zoetermeer: Pelckmans/Klement, 
2011, p. 41.

genover de expansie van medisch-technisch 

reductionisme.

Volgens de ChristenUnie en D66 lenen be-

leidswijzigingen op medisch-ethisch terrein 

zich niet voor compromissen. Feitelijk heeft 

alsnog een uitruil plaatsgevonden. De vraag-

stukken van de medisch-technische ontwik-

kelingen zijn daar te groot voor. Hoe is het 

leven als gift te ervaren terwijl de medische 

wetenschap dat steeds meer ‘maakt’? Vanaf 

welk punt is het acteren van de medische we-

tenschap eerder een inbreuk op de menselij-

ke waardigheid dan een bijdrage eraan? Wat 

is vrijheid als mensen steeds meer gemaakte 

in plaats van geboortelijke wezens zijn? Hoe 

richten wij solidariteit in als inzichtelijker 

wordt welke genen en welk gedrag leiden tot 

ziekten?

In tegenstelling tot veel christelijke en secu-

liere partijen lijkt het cda een verlegenheid 

te ervaren om zich uit te spreken over me-

disch-ethische thema’s. Dat is onnodig en 

ongewenst. Juist het cda kan de loopgraven-

oorlog tussen religieuze en seculiere stel-

lingnames overstijgen, en leidinggeven aan 
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De groene ambities van het regeer
akkoord, in lijn met het klimaatak
koord van Parijs, zijn veelbelovend, 
maar overtuigen nog niet door een 
eendimensionaal technologische 
benadering. Hoe zorgen we ervoor 
dat de ecologische crisis een ‘socia
le kwestie’ is waar de samenleving 
zich intensief mee bezighoudt, en 
wat is het bijpassende langetermijn
perspectief op economische ontwik
keling?

In zijn encycliek Laudato Si’ werkt paus Fran

ciscus  een  onderscheid  uit  tussen  twee  we

reldbeelden.1 In zijn analyse staat het begrip 

‘technocratisch  paradigma’  centraal.  Tech

nologische ontwikkelingen hebben de kwali

teit  van  leven  onmiskenbaar  verbeterd, 

schrijft  de  paus.  Voor  deze  technologische 

vooruitgang op het gebied van geneeskunde, 

engineering  en  communicatie  mogen  we 

dankbaar zijn.

Maar  er  is  een  keerzijde.  Deze  technologi

sche ontwikkeling heeft er namelijk ook toe 

geleid dat we er zó in zijn gaan geloven dat 

daarmee ons blikveld op de werkelijkheid is 

versmald. We zijn op ramkoers geraakt met 

onze  natuurlijke  leefomgeving.  Dit  denk

raam leidt tot ongelukken, zoals de huidige 

milieucrisis laat zien.2

De  inzet  van  technologie  is  niet  neutraal, 

maar heeft invloed op, en conditioneert de le

vensstijl van mensen en daarmee de samen

leving.  Deze  beïnvloeding  volgt  vaak  de  be

langen van bepaalde groepen of organisaties. 

Beleid dat op het eerste gezicht neutraal lijkt, 

is in werkelijkheid vaak helemaal niet zo neu

traal.  Wat  we  nodig  hebben,  is  een  ecologi

sche  bekering.  Dat  wil  zeggen:  met  de  inzet 

van andere, schone technologieën lossen we 

de milieucrisis niet op; we moeten anders le

ren kijken. Een ‘culturele revolutie’ is nodig.

Hier introduceert paus Franciscus het begrip 

‘integrale  ecologie’.  Daarmee  doelt  hij  op  de 

onderlinge verbondenheid van mens, samen

leving en natuur. Zoals atomen en moleculen 

in  relatie  staan  met  elkaar,  zo  zijn  planten 

en  dieren  onderdelen  van  een  groter  eco

systeem,  en  ook  de  menselijke  samenleving 

staat niet los van haar interactie en inbedding 

in  de  natuurlijke  leefomgeving. Als  een  deel 

van  onze  leefomgeving  door  menselijk  han

delen vervuild is, dan zullen we ook naar het 

economisch systeem, ons gedrag, sociale ver

banden  en  ons  wereldbeeld  moeten  kijken. 

De  complexiteit  van  de  onderlinge  samen

door Henri Bontenbal

De auteur is fellow bij het Wetenschappelijk 
 Instituut voor het cda en werkzaam als strateeg 
bij regionale netbeheerder Stedin.

ACTUALITEIT
Het ‘groene’ regeerakkoord mist nog 
een flinke scheut ‘integrale ecologie’
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Henri Bontenbal

  hang  van  alle  dingen  vraagt  om  oplossingen 

die recht doen aan deze complexiteit.

* * *
Als  we  zo  naar  het  regeerakkoord  kijken,3 

wat  is  dan  het  beeld  dat  we  zien?  Ik  beperk 

me  hierbij  tot  de  vraag  hoe  ‘groen’  het  re

geerakkoord  is.  De  vier  partijen  zijn  dik  te

vreden:  ‘Het  is  het  groenste  regeerakkoord 

ooit.’  De  oppositie  wappert  met  een  notitie 

van  het  Planbureau  voor  de  Leefomgeving, 

dat  becijferde  dat  de  maatregelen  niet  vol

doende zijn. Uiteindelijk is ‘the proof of the 

pudding  in  the  eating’  en  is  het  regeer

akkoord  het  startpunt  voor  het  energie  en 

klimaatbeleid  van  dit  kabinet,  maar  hoe 

‘groen’ deze regering echt is, kunnen we pas 

over vier jaar beoordelen.

De  kern  van  de  klimaatparagraaf  is  dat  het 

klimaatakkoord van Parijs leidend is. De be

langrijkste,  overkoepelende  en  daarvan  af

geleide ambitie is de doelstelling om in 2030 

de  uitstoot  van  broeikasgassen  verminderd 

te  hebben  met  ten  minste  49  procent,  en 

in  Europa  te  pleiten  voor  een  reductie  van 

55  procent.  Dit  is  een  forse  ambitie,  die  in

grijpt  op  alle  sectoren  in  onze  economie. 

Deze doelen zijn niet vrijblijvend: ze worden 

verankerd in een klimaatwet. Dat is cruciaal. 

Vooralsnog  ga  ik  ervan  uit  dat  het  kabinet 

zijn doelstelling van 49 procent reductie ver

taalt in een klimaatwet met een geloofwaar

dig  reductiepad  voor  de  komende  jaren  en 

bijbehorende  correctiemechanismen  als  de 

doelen niet gehaald worden. Dat alles kan op 

verschillende manieren worden ingevuld.

Van  groot  belang  is  ook  de  Europese  focus: 

‘Mocht  een  aangescherpte  doelstelling  in  de 

eu  niet  haalbaar  blijken,  dan  zal  Nederland 

ernaar streven om met gelijkgestemde Noord

westEuropese  landen  tot  ambitieuzere  af

spraken te komen dan de door de eu toegewe

zen  landenallocatie.’4  Het  mooie  van  deze 

ambitie is dat enerzijds de Europese context 

niet  uit  het  oog  verloren  wordt,  maar  ander

zijds ook niet gekozen wordt voor de middel

maat.  Het  regeerakkoord  rept  van  een  kop

groep  van  Europese  landen  die  Europa  op 

sleeptouw neemt in de transformatie naar een 

duurzame economie. Dat is een goed idee dat 

verdere  uitwerking  verdient.  Het  past  ook 

goed bij het idee van een ‘Europa van verschil

lende snelheden’.

Maar met de bril van paus Franciscus op – en 

zou  dat  niet  ook  de  bril  van  christendemo

craten  moeten  zijn?  –  kunnen  we  ook  een 

aantal belangrijke vragen stellen. De belang

rijkste vraag is: hoe technocratisch is het re

geerakkoord?  Is  het  regeerakkoord  niet  te 

instrumenteel van opzet? Ontkennen dat er 

beleid  moet  worden  gemaakt,  zou  absurd 

zijn. De overheid heeft hierin een rol, die ook 

normeert,  en  kaders  stelt  aan  vervuiling  en 

belastingtechnisch de koers naar een schone 

energievoorziening  ondersteunt.  Maar  van

uit het perspectief van een integrale ecologie 

schiet  het  regeerakkoord  toch  tekort.  De 

complexiteit van de ecologische crisis wordt 

versmald  tot  een  aantal  oplossingen  om  de 

uitstoot van broeikasgassen snel naar bene

den  te  krijgen.  Dat  doet  onvoldoende  recht 

aan  de  economische,  sociale  en  morele  di

mensie van het klimaatvraagstuk.

Ten  eerste  is  in  het  huidige  debat  over  de 

 verduurzaming  van  de  energievoorziening 

onvoldoende  oog  voor  het  draagvlak  onder 

de  bevolking.  De  komende  jaren  zullen  de 

 nodige  investeringen  in  nieuwe  energiein

frastructuur  gedaan  moeten  worden.  Huis

houdens gaan dit merken aan hun energiere

kening  en  gaan  deze  energieinfrastructuur 

in  hun  leefomgeving  ingepast  zien  worden. 

Als in de samenleving onvoldoende draagvlak 

1919
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is  voor  deze  nieuwe  energiebronnen,  dreigt 

de  verduurzaming  tegen  haar  grenzen  op  te 

lopen. Dat betekent dat we 

moeten  zoeken  naar  crea

tieve  manieren  om  de  sa

menleving te betrekken bij 

deze transformatie. Dat be

tekent  echte  inspraak  en 

zeggenschap door burgers; 

dat betekent dat de kosten 

en de baten van deze trans

formatie  ook  eerlijker  ver

deeld moeten worden over 

meer  en  minder  draag

krachtige  huishoudens; 

dat  betekent  bijvoorbeeld 

concreet  dat  we  lokale 

energiecoöperaties van be

trokken burgers een flinke 

steun in de rug moeten ge

ven  en  hieraan  best  voor

rang  mogen  geven  in  be

leid.  In  Duitsland  spelen 

burgerenergiecoöperaties 

een  belangrijke  rol  in  de 

zogenoemde Energiewende, 

de  Duitse  omschakeling 

naar een modern, duurzaam energiesysteem. 

Deense  ontwikkelaars  van  windparken  moe

ten minimaal 20 procent van de aandelen aan

bieden aan omwonenden.

Het tweede punt is economisch. Om het kli

maatakkoord  van  Parijs  te  halen,  is  het  in

stalleren van zonnepanelen en windturbines 

ronduit  onvoldoende.  Een  volledige  trans

formatie van het energiesysteem is nodig en 

dat raakt de hele economie. Relatief goedko

pe en betrouwbare energie is een van de kur

ken waarop onze economie drijft. Wat nodig 

is,  is  dus  een  visie  op  een  economie  die  de 

aarde  niet  uitput,  maar  past  bij  de  grenzen 

van het planetaire ecosysteem. Wat is in dat 

verband  de  visie  op  de  economische  inrich

ting  van  Nederland?  Con

creet:  de  Rotterdamse  ha

ven  verdient  grotendeels 

geld  met  de  overslag  van 

kolen en olie. Hoe gaat dat 

in  de  toekomst? Wat  doen 

we  met  luchthaven  Schip

hol?  Het  idee  dat  je  én  het 

klimaatakkoord  van  Parijs 

kunt  halen  én  Schiphol 

kunt laten groeien, is rond

uit  naïef.  Waar  verdienen 

we  straks  ons  geld  mee? 

Welke  sectoren  willen  we 

in  Nederland  behouden  of 

aantrekken?  Hoe  verdie

nen we aan de transforma

tie naar een schone econo

mie?  En  hoe  zorgen  we 

ervoor  dat  we  de  beroeps

bevolking opleiden voor de 

banen  die  in  de  toekomst 

nodig en beschikbaar zijn? 

En wat is het doel van onze 

economie? Groei ten koste 

van  alles?  Of  het  welzijn  van  onze  samen

leving?  Kortom,  we  moeten  op  een  andere 

manier kijken naar economische groei.

* * *
De transformatie naar een economie die bin

nen de grenzen van onze planeet past, is dus 

veel meer dan een kwestie van nieuwe tech

nologie. Het vraagt om een culturele revolu

tie.  De  grote  uitdaging  daarbij  is  de  vraag 

hoe  we  samenleving  en  burgers  eigenaar 

kunnen laten worden van dit vraagstuk, zo

dat  het  probleem  van  klimaatverandering 

niet alleen iets voor overheden en bedrijven 

is. Hoe zorgen we ervoor dat de ecologische 

In het debat 
over de 
verduur
zaming van 
de energie
voorziening 
is onvoldoen
de oog voor 
het draag
vlak onder de 
bevolking
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Het ‘groene’ regeerakkoord mist nog een flinke scheut ‘integrale ecologie’
Henri Bontenbal

leefomgeving  zagen  achteruitgaan  door  de 

bouw van nieuwe kerncentrales en zich in de 

hoek  voelden  gezet  door  grote  energie

bedrijven. Dat zette hen aan tot actie.

* * *
Laat  dit  een  mooie  uitdaging  voor  onze 

volksvertegenwoordigers  van  cdahuize 

zijn:  agenderen  dat  de  transformatie  naar 

een  schone  economie  veel  meer  is  dan  een 

technologische  uitdaging;  garanderen  dat 

deze  transformatie  duurzaam  én  sociaal 

moet  zijn;  creatieve  ideeën  aandragen  voor 

het  betrekken  van  burgers  en  bedrijven  bij 

deze  transformatie;  en,  op  een  dieper  lig

gend niveau, steeds naar voren brengen dat 

er een culturele revolutie nodig is, een ecolo

gische bekering.

Noten

1  Paus Franciscus, Laudato Si’ / Wees geprezen. 
Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis. 
Vaticaanstad/Poeldijk: Libreria Editrice Vati
cana/Stg InterKerk, 2015.

2  In een eerder artikel in cdv ben ik uitgebreider 
ingegaan op de boodschap van Laudato Si’: 
Henri Bontenbal, ‘Laudato Si’, de Rerum Nova
rum van de ecologie?’, in: Paul van Geest, Maar
ten Neuteboom en Johan Snel (red.), Geloven in 
vrijheid (cdv Zomer 2015). Amsterdam: Boom, 
2015, pp. 2023.

3  vvd, cda, D66 en ChristenUnie, Vertrouwen 
in de toekomst. Regeerakkoord 20172021. Den 
Haag, 10 oktober 2017.

4   vvd e.a. 2017, p. 37.
5  Zie voor een bespreking van dit boek: Henri 

Bontenbal, ‘Home, green home’, in: Pieter Jan 
Dijkman, Frank van den Heuvel en Jules Kor
tenhorst (red.), Duurzaam denken, duurzaam 
doen (cdv Lente 2012). Amsterdam: Boom, 2012, 
pp. 142145.

6  Craig Morris en Arne Jungjohann, Energy demo
cracy. Germany’s Energiewende to renewables. 
Cham: Springer International Publishing, 2016.

crisis een ‘sociale kwestie’ is waar de samen

leving zich intensief mee bezighoudt?

Laudato Si’  is  daarin  een  rijke  bron  waaruit 

we  kunnen  putten.  Evenwel  aangevuld  met 

het perspectief van de conservatieve filosoof 

Roger  Scruton,  auteur  van  het  boek  Groene 

filosofie.5  Zijn  relativeringen  van  de  bevin

dingen van de klimaatwetenschap deel ik ab

soluut  niet,  maar  zijn  pleidooi  voor  het 

vruchtbaar maken van oikofilie – liefde voor 

de eigen leefomgeving, voor je ‘thuis’ – past 

in een christendemocratische visie op duur

zaamheid.  Scruton  is  met  paus  Franciscus 

van  mening  dat  in  onze  huidige  cultuur  de 

wereld gedepersonaliseerd is door technolo

gie  en  het  instrumentele  denken.  Dat  heeft 

ervoor  gezorgd  dat  mensen  zich  onthecht 

voelen  en  zich  geen  onderdeel  meer  weten 

van een traditie, de geschiedenis en hun leef

omgeving.

Oikofilie zorgt ervoor dat burgers zich inzet

ten  voor  hun  leefomgeving.  Dat  moeten  we 

koesteren.  Goed  rentmeesterschap  begint 

thuis. Je afval niet op straat gooien is onlos

makelijk  verbonden  met  de  aanpak  van  kli

maatverandering;  wie  zich  immers  al  niet 

om z’n directe leefomgeving bekommert, zal 

zich  nog  minder  om  het  grotere  ‘gemeen

schappelijke huis’, onze planeet, bekomme

ren. We moeten opnieuw de waarde van tra

ditie leren koesteren, van de grond die je in 

bruikleen hebt en die een stuk van je identi

teit  bepaalt.  Dat  dit  een  belangrijk  aspect 

van  milieubeleid  zou  moeten  zijn,  bewijst 

ook  het  boek  Energy democracy  van  Craig 

Morris  en  Arne  Jungjohann.6  Zij  laten  zien 

dat de Energiewende niet geworteld is in al

lerlei  linkse  actiegroepen,  maar  is  voort

gekomen  uit  het  verzet  van  heel  gewone, 

vaak  ietwat  conservatieve  burgers  die  hun 
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Liberalisme op rechts
Jan Dirk Snel



ACTUALITEIT

In mijn jeugd werd er soms nog gesproken

over KlaasVaak. Een soort Sinterklaas, oud

enmeteenlangebaard,maaropzijnhoofd

droeg hij een bungelende slaapmuts in

plaatsvaneenfieremijter.Ookhadhijgeen

hulpjes: Klaas Vaak was een vroege zzp’er.

Hijwerkte365dagenperjaarendeeldegeen

cadeautjes uit, maar nachtrust. In een zak

overzijnschoudertorstehijzandmeedathij

indeogenstrooidevandekinderendiebraaf

inhunbedjelagen.Tegendetijddatjehem

zoukunnenontwaren,wasjevoornemenal

indromengesmoord.

KlaasVaakleekmealnetzo’ndufverzinsel

als Jan Modaal, al werd de laatste wel vaker

dan Vaak genoemd. Jan Modaal kende een

halfbroertje:Janmetdepet.Eenmeelijwek-

kendesukkelaarvoorwieeenavondjecaba-

retaltemoeilijkwas,zelfsalwarendearties-

tensolidairmethem.Hijkeeklievernaarde

tros, terwijl Jan Modaal genoot van Youp,

dietrefzekerModaalsburenbespotte,nooit

hemzelf.NaKlaasVaakstiervenbeideJannen

een zachte dood, om later als het echtpaar

HenkenIngridtereïncarneren.Eenaandui-

ding, besmet door de munters ervan. Dus

bezigtmennulieverneutraleuitdrukkingen

als‘degemiddeldeNederlander’of‘degewo-

nemanenvrouw’.

Maar wie wil er in vredesnaam ‘gemiddeld’

en‘gewoon’zijn?

‘Normaal’ bekt lekkerder: ook bijzondere,

beroemdemensenzeggenimmersvanzich-

zelfweldatzealtijdheelnormaalzijngeble-

ven.Normaal,énhardwerkend.Datwel.

Door het intuïtieve gebruiksgemak werkt

‘normaal’ ongemerkt normerend, ook of

juist in de politiek. Zo kan iemand veront-

waardigd opmerken: ‘Hoezo suggestief? Ik

stel heel normale vragen.’ Of een ander de

mond snoeren met: ‘Doe ’s normaal, man!’

Eenvisieopwat‘normaal’zouzijnwordtniet

gegeven.Geengewichtigdoenerij,dathoudt

maarop.‘Voorvisiemoetunaardeoogarts’,

zegtdenormale,pragmatischepoliticusmet

eenbredelachopzijngezicht.

NogeengelukdatdeSyrischenieuwkomers

nietallesevengoedvolgen.Basharal-Assad

isnamelijkoogarts.Dieerbaatbijheeftdat

de monsters van is ons woestijnzand in de

ogen scheppen, met bakken tegelijk. Opdat

wehiernachtmerrieskrijgenovereenmoge-

lijkewredeverstoringvanonzeeigensamen-

leving,maarblindblijvenvoordeslachting

waarmeezijnregimenualruimzesjaarbe-

zigis,hardwerkend.Onvermoeibaar.Netzo

langtotalleserweer‘normaal’isenhetleven

door kan gaan. Kijk, zoiets snapt een kind.

Maarisdatnormaal?

doorDésanne van Brederode

Deauteurisschrijver.Indezerubriekbelichtze
eenwoordofuitdrukkinguithetpolitieketaal-
veld.

Normaal,hardwerkend

UITGESPROKEN 
POLITIEK 23
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Datismisschiennogwelhetvreemdste.Dat

2017 zomaar kon voorbijgaan zonder dat er

grootscheeps herdacht werd. Ooit gold de

RussischeRevolutiealshetcrucialeogenblik

waaropdeGeschiedenis–meteenhegeliaans-

fukuyamistischehoofdletter–tweeuiteenlo-

pendewegeninsloeg.Eeneeuwlaterwerder

nauwelijksnaaromgekeken.

1917 gold ook altijd als het grote overgangs-

moment in de Nederlandse geschiedenis: de

verwerkelijking van de parlementaire demo-

cratie.1848,1887en1917warendejarenvande

grotegrondwetsherzieningen,stukvoorstuk

belangrijk, maar het laatste vormde de vol-

tooiing van een langdurig proces, waarna er

in 1922 nog een paar puntjes op de i werden

gezet. Sindsdien is het politieke bestel niet

echtmeergewijzigd.

Nahetaantredenvanzijnkabinetin1913had

premiermr.P.W.A.CortvanderLindentwee

staatscommissiesingesteld,inzakehetkies-

recht en het onderwijs. De eerste was al in

mei1914klaar.Detweede,gemeenlijkdebe-

vredigingscommissiegenoemd,bestonduit

de voorzitters en onderwijsspecialisten van

de zeven fracties. Ze publiceerde pas in

maart1916haareindrapport,datmeteenook

ineen‘volksuitgave’verscheen.Zehadvoor-

alhetwederzijdsewantrouwentussenlinks

en rechts moeten overwinnen. Dat het bij-

zonder lager onderwijs, dat sinds 1889 wel

gesubsidieerd werd, maar minder ontving

danhetopenbaaronderwijs,daaraanfinan-

cieelgelijkgesteldzouworden,lageigenlijk

welindelijnderverwachting.Hetgingvoor-

alomzakenalshetprimaatvanhetopenbaar

onderwijs en de vraag of kwaliteitseisen de

vrijheid van het bijzonder onderwijs niet

zoudenaantasten.

Onmiskenbaardroeghetvernieuwdeonder-

wijsartikel in de Grondwet (192, nu 23) een

progressief-liberaalstempel.VanderLinden

stond dit ideaal al zijn hele leven voor. De

confessionelen hadden hun streven – de

vrije school als regel – moeten prijsgeven,

maarmaterieelkregenzeerheelwatvoorte-

rug en dat dat constitutioneel verankerd

werd, was veel waard. Het was vooral een

overwinning van het vooruitstrevende poli-

tieke midden van vrijzinnig-democraten en

christelijk-historischen – waar in dit geval

desociaaldemocratenzichbijvoegden–op

de onvruchtbaarheid van de antithese. In

hechte samenwerking hadden de voorzitter

endeondervoorzittervandepacificatiecom-

missie,dr.D.Bosenjhr.mr.A.F.deSavornin

Lohman, eerst unieliberalen en katholieken

overdestreepwetentetrekken,waarnazelfs

de tegenstribbelende vrij-liberalen en anti-

revolutionairenoverstaggingen.

* * *
De aanduiding van de onderwijscommissie

gingoveropdegehelewijzigingvanhetbe-

stel.Vaneenuitruilofzelfs‘koehandel’,zoals

mensomskanlezen,isnooitsprakegeweest.

Beidecompromissenwerdenzelfstandigbe-

doorJan Dirk Snel

Deauteurishistoricus.Indezerubriekbelicht
hijdeactualiteitvanuitparlementair-historisch
perspectief.

DeBevredigingvan1917

BINNENHOF 
BUITENOM24
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De Bevrediging van 1917
Jan Dirk Snel
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reikt.CortvanderLindenmeendeechterwel

datherzieningvankiesrechtzonderbevredi-

ging inzake de onderwijskwestie niet ge-

slaagdzouzijn,enookdeconfessionelenbe-

nadrukten die samenhang. Ook het nieuwe

algemeen kiesrecht, passief vooralsnog al-

leen voor mannen, was een sociaalliberale

overwinning. Maar de confessionelen zagen

ookwelindathunideaalvanorganischkies-

rechtconcreetnietteverwezenlijkenwas.

Voor de machtsverhoudingen gewichtiger

dan het algemeen kiesrecht – in 1917 was

ruim zeventig procent van de mannen al

kiesgerechtigd – was de onomstreden over-

gang naar evenredigheid. Ronduit onthut-

sendwarendeverkiezingenvan1918voorde

drievrijzinnigepartijen:eentragischeterug-

valnaarminderdandehelftvanhetzeteltal.

Sinds 1888 hadden de katholieken meestal

25 zetels behaald, en nooit minder dan 22,

maar nu stootten ze door naar structureel

zo’n 30 zetels. In de jaren waarin de confes-

sionele partijen gezamenlijk een meerder-

heid bereikt hadden, waren de protestantse

bondgenoten altijd sterker geweest – in an-

derejuistzwakker–,maarvoortaanspeelden

dekatholiekendeeerstevioolineenvanouds

hervormd land. Zij leverden hun eerste pre-

mier.

Ook de sociaaldemocraten groeiden nog

door, zij het niet spectaculair, tot iets meer

daneenvijfdevanhetelectoraat.DeBevredi-

ging van 1917 was een kernmoment in de

emancipatie van katholieken en arbeiders.

Hetparlementwasin1815begonnenalseen

gerestaureerdestandenvergadering,in1848

waswelstandhetcriteriumgeworden,enin

1887 kwam daar geschiktheid bij. Maar nu

was iedereen gelijk – de keerzijde van het

procesvanindustrialiseringwaarinmensen

uitwisselbaarwerden.

* * *
Hetactiefvrouwenkiesrechtvolgdesnel.Een

initiatiefvoorstel van de vrijzinnig-demo-

craat mr. H.P. Marchand werd op vrijdag

9 mei 1919 aangenomen met 64 tegen 10

stemmen. Het aantal afwezigen was opval-

lendgroot.Tegenstemdenalleenzevenanti-

revolutionairen, twee christelijk-histori-

schen, alsmede de ene christendemocraat.

Hetwaseenverdereconsequentievandeaf-

schaffing van de standenmaatschappij. Dat

hetpassiefvrouwenkiesrechteerderwasin-

gevoerd,wasnietonlogisch,maareenerken-

ningdatvrouwendikwijlsaldezelfdewerk-

zaamhedenverrichttenalsmannen.

DeBevredigingvan1917wasstaatsrechtelijk

het principiële moment, en terecht heeft

Hans Goslinga de weigering van Kamer-

voorzitter KhadijaArib om de afkondiging

vandeherzieneGrondwetop12decemberte

vieren ‘identiteitspolitiek van een benepen

soort’ genoemd. Nergens veranderde het

vrouwenkiesrecht de machtsverhoudingen

sterk. Maar uitgerekend in Nederland wel

eenbeetje.Terwijldedrieconfessionelecoa-

litiepartijenin1918netopvijftigprocentwa-

ren uitgekomen, haalden ze in 1922 ruim

vier procent meer.Vooral de chu profiteer-

de;hetbeeldvandeheerdeshuizesdielibe-

raalstemde,terwijlzijnechtgenotedechris-

telijk-historischen prefereerde, was niet

zonder grond. Dat de confessionelen bijna

eenhalveeeuwdemeerderheidzoudenbe-

houden, hadden ze te danken aan de vrou-

wen.

Ditjaarhadmendevredetussendekampen

kunnenvieren.Overtweejaarzalhetaccent

vanzelf komen te liggen op het feminiene

overwichtvandeconfessionelen.
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Begrensde vaderlandsliefde

Staat de nationale gemeenschap onder druk? Kampt 
Nederland met een identiteitscrisis? Een crisis over wie ‘wij’ 
zijn, over wat ‘onze’ zo diverse samenleving bindt, en over hoe 
wij met elkaar (moeten) omgaan? Is daarom een nieuw soort 
vaderlandsliefde nodig? Een herwaardering van de natiestaat 
als antwoord op het verlies aan gemeenschapszin dat mensen 
ervaren? Het christendemocratisch mensbeeld onderkent 
dat ieder mens behoefte heeft aan een thuis: een concreet, 
tastbaar verband waarbinnen hij zijn liefde kan tonen en 
zich kan ontplooien, en waarbinnen zijn moraal en zijn 
normen en waarden worden gevoed. Maar die worteling is wel 
meervoudig, omdat de mens deel uitmaakt van verschillende 
gemeenschappen.

door Theo Brinkel, Maarten Neuteboom & Jan Dirk Snel

Brinkel en Neuteboom zijn redactielid van Christen Democratische Verkenningen. 
Snel is historicus

‘Integratie dwingt aan alle kanten tot zelfonderzoek’, schreef Paul 
Scheffer tien jaar geleden in zijn boek Het land van aankomst.1 Dat zelf
onderzoek was voor hem begonnen met de constatering van wat hij het 
‘multiculturele drama’ doopt, dat samenhing met ‘de wegwerpende manier 
waarop in Nederland is omgesprongen met nationaal besef ’.2 De Neder
landse huiver voor het nadenken over een ‘wij’, over ‘onze’ geschiedenis en 
cultuur, is van oudsher vrij sterk. Maar ze heeft tegelijkertijd iets para
doxaals. ‘We slaan onszelf op de nationale borst omdat we denken er geen te 
hebben.’3 Fier zijn ‘we’ op ‘onze’ cultuur, die geen chauvinisme, geen trots, 
geen liefde voor het vaderland toestaat. Voor ‘ons’ is er geen grens, behalve 
dan de streep die ‘we’ trekken wanneer iemand niet grenzeloos denkt.

Toch is er de afgelopen jaren wel iets veranderd in het publieke debat: 
het spreken over nationaal besef, over cultuur – ‘joodschristelijk’ of niet 
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– en over grenzen is vrijmoediger geworden. Onmiskenbaar ook méér dan 
vrijmoedig; vrijpostig, vermetel en zwartwit, ongenuanceerd. In de na
sleep van de vluchtelingenstroom schreef Scheffer zelf De vrijheid van de 
grens, waarin hij nog maar eens met kracht betoogde dat ‘zonder begren
zing een open samenleving niet kan functioneren’.4 Maar zijn beschaafde 
pleidooi voor het zoeken naar ‘de mogelijkheden van een gemeenschap in 
tijden van globalisering’ zal voor velen te weinig tastbaar zijn. En zijn over
tuiging dat ‘vrijheid een vorm behoeft’, namelijk dat een functionerende 
democratie behoefte heeft aan territoriale integriteit, die dan weer niet per 
se hoeft ‘samen te vallen met de nationale staten van nu’,5 zal de achter
bannen van Wilders en Baudet te lauw voorkomen. Voor hen is het zonne
klaar: de aanval op de natiestaat, of die nu afkomstig is van immigranten, 
moslims voorop, of vanuit Brussel wordt ingezet, moet worden gestopt. 
De grens is bereikt – iets wat ook gold voor Klaver in de recente kabinets
formatie, maar dan omdat de buitengrenzen van Europa niet open genoeg 
zouden zijn.

Tijdens diezelfde kabinetsformatie dwong ook Sybrand Buma zichzelf 
tot een zelfonderzoek van wie ‘wij’ zijn. In zijn HJ Schoolezing, getiteld 
‘Verwarde tijden!’ die om richting vragen, hekelde hij de grenzeloosheid van 
het verlichte vooruitgangsgeloof, dat de moderne mens een oeverloze vrij
heid en gelijkheid voorspiegelt. In antwoord daarop zocht Buma een nieuw 
‘wij’ in de WestEuropese gemeenschappelijke traditie – volgens hem de 
‘joodschristelijke’ – die de weg wijst naar een nieuw samenlevingsideaal.6 
Dit betoog voor ‘het doorleven van de waarden die aan de basis van onze 
samenleving staan’ gaat hand in hand met een pleidooi voor ‘liefde voor 
Nederland als gemeenschappelijk vaderland’7 of ‘gezonde vaderlands
liefde’.8

Er is lof en kritiek voor die stellingnames; sommigen zien het als de 
brug die geslagen moet worden, anderen is het een brug te ver.9 Hoe dat 
ook zij, aan de oprechtheid van de inzet behoeft niet te worden getwijfeld: 
er wordt een poging gedaan te beschrijven wat onze samenleving kan bin
den. Maar de blijvende uitdaging is ‘te zoeken naar het morele midden, 
dat in onze samenlevingen uiteen wordt getrokken op het moment dat de 
stemmen voor open grenzen of juist voor gesloten grenzen nog de enige 
zijn die worden gehoord’.10

Precies die zoektocht naar een moreel midden dat begrenst zonder 
rücksichtslos uit te sluiten is de inzet van dit cdvnummer. Wat is, met 
andere woorden, een ‘christendemocratische schakel’ om universalisme – 
de inzet voor algemene, wereldwijd geldende principes als menselijke 
waardigheid, gelijkheid en vrijheid – en particularisme – de liefde voor het 
eigene en nabije – op een goede manier met elkaar te verbinden? Is er daar
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in behoefte aan een nieuwe vaderlandsliefde? Het eerste deel van deze 
cdvbundel onderzoekt het menselijk verlangen naar een (nationaal) 
thuis. In het tweede deel worden de dilemma’s en nuances van vaderlands
liefde in kaart gebracht. Wanneer is vaderlandsliefde ‘gezond’ en hoe 
wordt ze ‘ ongezond’? Afgesloten wordt met een derde deel waarin verschil
lende auteurs hun perspectief geven op politiek als een gemeenschap
scheppende opgave.

Identiteitscrisis

Aan de basis van alle pleidooien voor ‘gezonde vaderlandsliefde’ (Sybrand 
Buma en Pieter Heerma), een ‘beschaafde vorm van patriottisme’ (Wouter 
Bos) of ‘neopatriottisme’ (Jozias van Aartsen) ligt een diepere vraag die 
alles te maken heeft met zelfonderzoek.11 Kampt Nederland met een iden
titeitscrisis? Een crisis over wie ‘wij’ zijn, over wat ‘onze’ zo diverse samen
leving bindt, en over hoe wij met elkaar (moeten) omgaan? Of is de strijd 
rond de Nederlandse identiteit die wij nu meemaken in het licht van de 
geschiedenis allesbehalve nieuw, en bovendien onvermijdelijk in een land 
dat in allerlei opzichten verandert?12 Ervaren Nederlanders dat hun natio
nale gemeenschap onder druk staat? Het lijkt wel vast te staan – het Soci
aal en Cultureel Planbureau constateert het keer op keer – dat mensen in 
 Nederland relatief grote zorgen hebben over hoe we met elkaar samenle
ven, over immigratie en integratie, en over welke waarden en normen we 
met elkaar delen. Tegelijkertijd is er ‘weinig reden voor het beeld van ge
wone Nederlanders die alleen maar neergang en bedreiging zien van hun 
normen en waarden en gemeenschap’.13

Het zelfonderzoek naar onze identiteit wordt zeker niet alleen gedreven 
door de komst van grote groepen immigranten. Weliswaar is dat er een 

belangrijk onderdeel van, en leeft er 
veel onvrede over hoe politici en 
 bestuurders hiermee omgaan, maar 
er speelt meer, zo schrijven Diederik 
Boomsma en Govert Buijs onafhanke
lijk van elkaar in deze cdvbundel. 
De ontzuiling en seculari satie heb
ben tal van maatschappelijke orde
ningen van Nederland diepgaand 

veranderd: het is het bekende verhaal van ‘hoe God verdween uit Jorwerd’,14 
hoe de inspiratie van maatschappelijke organisaties opdroogde, hoe tradi
tionele familie en gezinspatronen transformeerden, enzovoort. Ingrij
pend is ook de globalisering, die economieën en markten verder en verder 

Het zelfonderzoek naar 
onze identiteit wordt zeker 
niet alleen gedreven door 
de komst van grote groepen 
immigranten
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uittilt boven de lokale, regionale of nationale gemeenschappen waarin zij 
voorheen waren ingebed. Dit gaat gepaard met elites die maar al te vaak de 
instituties – politiek, bestuurlijk, maatschappelijk en economisch loopt 
hier niet zelden door elkaar – zien als wingewest voor hun eigen inkom
sten. Wie horen er eigenlijk bij ons ‘wij’? Hoe verhouden nieuwkomers 
of elites zich tot het ‘wij’? De vraag naar de gemeenschapscheppende 
(of misschien beter gezegd: de gemeenschaponderhoudende) taak van de 
overheid is in ons liberale tijdperk wat stiefmoederlijk bedeeld. Het lijkt 
– zo stelt ook Scheffer – in ieder geval onmogelijk om democratie en 
rechtsstaat zonder grenzen vorm te geven. Dat is niet los te denken van een 
zeker begrensd grondgebied, noch van een aantal fundamentele waarden 
die de rechtsgemeenschap schragen en voorkomen dat zij louter formalis
tisch is, ofwel hol en leeg.

In zijn essay Moeten wij van elkaar houden? stelt Bas Heijne dat deze 
vraag over wat de nationale gemeenschap definieert het gevolg is van twee 
botsende moderniteiten.15 Dat zou het diepste niveau zijn waarop de iden
titeitscrisis moet worden gezocht. In het maatschappelijke debat over 
identiteit en gemeenschap staat volgens Heijne het vertoog van de verlich
ting tegenover het pleidooi van de romantiek. Tegenover een meer univer
salistisch pleidooi voor de rechtsstaat, gebaseerd op algemene principes 
als gelijkheid, tolerantie en solidariteit, staat een meer particularistische 
benadering, die verwantschap, eigenheid en trots benadrukt.16 Op zichzelf 
is dit pleidooi van de romantiek niet in strijd met het pleidooi voor de 
rechtsstaat. Religieuze, taalbepaalde, culturele of nationale gemeenschap
pen zijn te waarderen als bronnen van gemeenschapszin, maar dat hoeft 
niet per se richtinggevend te zijn voor staatsvorming. Het wordt vooral 
problematisch als natie, religie, ras, etniciteit aan de staat gekoppeld wor
den, zoals sommige romantici ook deden.

Voor de moderne geest lijkt het waarderen van zoiets als de nationale 
gemeenschap vooral iets irrationeels. Is dat niet vooral een vorm van con
servatisme? Een allesbehalve autonome, maar juist afhankelijke houding 
die het individu niet tot de maat der dingen verheft, maar hem allereerst 
beschouwt binnen dat wat zich in de loop der eeuwen heeft uitgekristalli
seerd door het gemeenschappelijk handelen van mensen? Wordt met de 
eerbied voor traditie, geschiedenis en cultuur het toevallige niet al te zeer 
gekoesterd? Houden nationale gemeenschappen geen willekeurige gren
zen in stand, die onvermijdelijk leiden tot uitsluiting? Vandaar de keuze 
voor een meer universalistisch pleidooi dat focust op staatsburgerschap en 
de rechten die daarmee zijn verbonden. De huiver van de meer rationele 
benadering voor de ontaarding van romantische gevoelens bij begrippen 
als ‘natie’, ‘volk’, ‘taal’ en ‘cultuur’ is begrijpelijk.
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Opvallend genoeg lijkt het pleidooi voor gelijkheid vandaag de dag 
 echter de cultivering van allerhande particularismen in de hand te werken. 
Veel moderne vormen van identiteitspolitiek reduceren mensen tot een 
bepaalde groep die door anderen buiten die groep fundamenteel niet zou 
kunnen worden begrepen (zie bijvoorbeeld het huidige maatschappelijke 
debat over ‘wit’ en ‘zwart’). De New Yorkse hoogleraar Mark Lilla bestem
pelt deze identiteitspolitiek tot de crisis van vooral de linkse politiek: ‘De 
opkomst van links identiteitsbewustzijn markeert de aftocht van een links 
politiek bewustzijn. Er kan geen linkse politiek zijn zonder wijgevoel. We 
moeten opnieuw leren hoe we onze oproep tot solidariteit – ook als die 
gericht is op specifieke groepen – verpakken in beginselen die iedereen 
kan bevestigen.’17

Vaderlandsliefde, patriottisme, nationalisme

Sinds de eeuwwisseling dringt iedere verkiezingscampagne zich dan ook 
deze vraag op: wat bindt Nederland?18 Waarop is onze samenleving ge
baseerd? Zijn dat de waarden van de verlichting? Of gaat het uiteindelijk 
om de ‘joodschristelijke’ traditie als het ‘gemeenschappelijk fundament 
van de samenleving’, zoals Balkenende en Buma herhaaldelijk hebben 
gesteld, of is dat juist niet langer het leidende beginsel van de samenle
ving?19 Hoe ziet onze gedeelde geschiedenis eruit? Of is die geschiedenis 
inmiddels zo omstreden dat ze eerder een splijtzwam dan een bindmiddel 
is? Welke feesten horen bij Nederland? Met wie en hoe zijn we solidair met 
elkaar? Scheidslijnen tussen bevolkingsgroepen lijken toe te nemen sinds 
de verzuiling voorbij is. En wat bepaalt ons in geografische zin: moeten we 
ons vooral opstellen als een wereldburger, als een Europeaan of als een 
Nederlander? Of voelen we ons toch vooral verbonden met onze streek, 
ons dorp of onze familie? Het meest natuurlijke antwoord is: ‘Van alles een 
beetje’, maar de politieke strijd lijkt zich meer en meer te concentreren op 
hen die de natiestaat een relict uit vroeger tijden vinden en hen die de 
 natiestaat herwaarderen als een thuis, een gemeenschappelijk huis waar 
we niet zomaar buiten kunnen.

In die discussie over de natiestaat wordt de nadruk steeds minder ge
legd op een brede staatsgemeenschap met staatsburgerschap, en meer op 
een nationale gemeenschap met bepaalde kenmerken. Religie, cultuur en 
nationale identiteit zijn opnieuw gepolitiseerd tegen de achtergrond van 
de morele grondslagen van de (rechts)staat. Volgens sommigen omdat de 
liberale strategie van neutralisering een grens lijkt te hebben bereikt.20 
Dit alles roept de vraag op waarover we eigenlijk spreken als we het hebben 
over vaderlandsliefde, patriottisme of nationalisme. De vraag is ook wat 
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historie of nationale geschiedenis in dit verband precies betekent, en wat 
het verband is tussen enerzijds normen en waarden en anderzijds een 
 nationale identiteit. Dat is niet eenduidig en gaat uit van een bepaald ge
schiedbeeld.21 Sterker nog: niet zelden worden tradities juist uitgevonden 
om achteraf een vorm van eenheid te bewerkstelligen, en dus niet anders
om. Voorts is daar de vraag naar de rol van de overheid.22 Gesteld dat het zo 
is dat een democratische rechtsstaat van waarden leeft die hij zelf niet kan 
garanderen, wat is dan precies de rol van de overheid in die samenleving? 
Waar ligt de grens van de overheid als zedenmeester? En in hoeverre is 
überhaupt het denken in naties nog uptodate, nu er sprake is van euro
peanisering en globalisering?

De begrippen ‘vaderlandsliefde’, ‘patriottisme’ en ‘nationalisme’ 
 komen in deze cdvbundel alle veelvuldig voor. Alle drukken ze iets uit 
van de plaats waar men vandaan komt: de geboorteplek die voor eigenheid 
en hechting zorgt. Zo betekent het Latijnse natus onder meer ‘geboorte’, en 
het Griekse patris duidt op ‘vaderland’. Veelal zal uit de context blijken hoe 
de auteurs die begrippen verstaan en gebruiken. De discussie over die
begrippen is – dat zal niet verbazen – allesbehalve nieuw. Zo hield Johan 
Huizinga aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog een drietal lezin
gen waarin hij over vaderlandsliefde stelt dat het ‘voor ons wil zeggen, dat 
Nederland ons lief is, en nader aan het hart ligt dan eenig ander land. Het 
woord duidt een sentiment aan, meer niet.’ Patriottisme drukt iets uit ‘van 
een weloverwogen besef en van een streven’ – het is dus bewuster – en 
‘drukt de overtuiging uit van een volstrekt bindende verplichting jegens 
het vaderland, slechts door het opperste richtsnoer in het geweten be
grensd’.23 Die volstrekt bindende verplichting zal in de regel vandaag niet 
meer zo worden ervaren, maar als uitdrukking van een ervaring van in
terne verbondenheid met waardering voor wat eigen en dierbaar is, moet 
zij worden onderscheiden van een nationalisme dat de lust tot overheer
sing naar buiten voorstaat. ‘De zucht om het eigen volk of den eigen staat 
te laten gelden vóór, boven en ten koste van anderen’, zegt Huizinga daar
over.24 Nu staat dit onderscheid niet zonder meer vast. Sommige auteurs 
spreken over gezond en ongezond nationalisme, of, zoals ook in deze bun
del, over gezonde versus ongezonde vaderlandsliefde of over exclusief en 
inclusief nationalisme. En zo kan ook de term ‘vaderlandsliefde’ voor   
 iemand hetzelfde zijn als patriottisme. Eén ding staat daarmee in ieder 
geval vast: wie deze termen gebruikt, moet trachten goed duidelijk te 
 maken wat hij bedoelt.
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Debat binnen de christendemocratie

Binnen het cda golft het debat over wat ons bindt heen en weer tussen ver
schillende posities.

Ten eerste het reeds genoemde pleidooi voor een (her)waardering van de 
Nederlandse identiteit en cultuur, die dan met name is terug te voeren op de 

veel algemenere waarden van de chris
telijke traditie, maar onder meer ook 
het koesteren van nationale symbolen 
bepleit. In de woorden van Sybrand 
Buma en Pieter Heerma: ‘Een zelf
bewuste weerbare samenleving bestaat 
bij de gratie van een leidende cultuur 
en gezonde vaderlandsliefde.’25

Ten tweede het vertoog dat, onder meer vanuit soevereiniteit in eigen 
kring, erop wijst dat in een rechtsstaat burgers nu eenmaal niet kan wor
den voorgeschreven wat de onderliggende waarden zijn die daarbij horen. 
Pleidooien voor meer patriottisme als antwoord op een identiteitscrisis die 
Nederland in de greep zou houden, zijn in die visie een historische breuk 
binnen de christendemocratische traditie.26

Een middenpositie kan wellicht worden gevonden in een benadering 
die uitgaat van noties als ‘rechtscultuur’ en ‘burgerschap’. Zoals Ab Klink 
eens vaststelde: ‘Zonder een basis van burgerschap droogt de staat op. 
Zonder rechtsgemeenschap geen rechtsstaat. De waarden van de rechts
staat moet de bevolking dragen, anders zijn het ijle juridische abstracties 
en ontzielde regels.’27 Het wirapport Investeren in integratie werkte reeds 
in 2003 deze gedachte uit, maar verkende daarin tegelijkertijd hoe ook de 
islam een pijler zou kunnen zijn van die rechtsstatelijke waarden.28 Deze 
positie poogt het universelemensenrechtenvertoog te verbinden met de 
erkenning van het belang van culturele geworteldheid.

Deze verschillende posities binnen de christendemocratie vragen om 
een grondige reflectie. Een van de vragen daarbij is of in de afgelopen jaren 
in dit debat de nadruk meer is komen te liggen op ‘nationaal’ patriottisme 
(althans meer particularistische tradities en symbolen), in plaats van op 
grondwetspatriottisme (meer oog voor universele waarden), en hoe dat 
moet worden geëvalueerd. Een andere spannende vraag – zeker ook voor 
het cda zelf – is of het niet in strijd met het christendom zelf is om de waar
de ervan alleen nog maar te zoeken in het morele fundament dat het de 
samenleving kan bieden.29

Binnen het cda golft het debat 
over wat ons bindt heen en 
weer tussen verschillende 
posities
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De mens als grens

We zoeken kortom naar een nieuw ‘wij’. Maar dat lijkt zo’n indringende 
vraag geworden dat de antwoorden danig uiteen kunnen lopen. Het 
christen democratisch mensbeeld onderkent dat de mens behoefte heeft 
aan worteling, aan een thuis: een concreet, tastbaar verband – zijn familie, 
dorp, stad, godsdienstige gemeenschap, regio, natie – waarbinnen hij zijn 
liefde kan tonen en zich kan ontplooien, en waarbinnen zijn moraal en zijn 
normen en waarden worden gevoed.30 Abstracties als vrijheid en algemene 
principes als gelijkheid vormen – hoe belangrijk ook – voor de mens nog 
geen huis om in te wonen. Rechtstreeks wereldburgerschap bestaat niet, 
en een wereld zonder grenzen evenmin, hoe graag sommigen dat mis
schien ook willen geloven. ‘De geworteldheid is wellicht de belangrijkste 
en meest miskende behoefte van de menselijke ziel’, schrijft Simone Weil 
over de onstilbare behoefte naar worteling die in onze ziel omgaat. Maar, 
zo schrijft ze ook in L’enracinement (‘De verworteling’), ‘iedere mens heeft 
behoefte aan veelvuldige geworteldheid’.31

Dit verlangen naar een thuis, en de gelaagde identiteiten die dat voor 
ieder mens oplevert, komt in verschillende bijdragen in deze bundel terug. 
Mensen leven in meerdere gemeenschappen, dat is wel duidelijk. In onze 
geglobaliseerde wereld, die tal van tot voor kort ondenkbare verbindingen 
tussen mensen mogelijk maakt, is een soort wereldsamenleving aan het 
ontstaan, maar tegelijkertijd leven mensen in hun door lokale gebruiken 
en waarden bepaalde omgeving.32 De mens, de persoon zelf, staat op de 
grens van de verschillende gemeenschappen waarvan hij deel uitmaakt. 
Sterker nog: de mens kan zelf worden gezien als een grens, als een horizon 
waarin tijd en eeuwigheid, lichaam en ziel in elkaar samenkomen.

In de christelijke traditie is er altijd de nadruk op gelegd dat wij burgers 
van twee werelden zijn: van de aardse en de hemelse stad.33 Een krachtiger 
antigif tegen de verabsolutering van welke aardse gemeenschap ook als het 
ultieme doel van het menselijk samenleven, is vermoedelijk niet voor
handen. Wij hebben hier weliswaar een taak en verantwoordelijkheid, 
maar geen blijvende stad, zoveel is zeker. Het drama van de verlichting is 
dat het hemelse vaderland op de aarde is gevallen: het wordt nu veelal 
 gezocht in de gedroomde eenheid van een wereldgemeenschap of in een 
geïdealiseerde eigenheid die een deelgemeenschap verheerlijkt.34 Open 
grenzen óf gesloten grenzen; een moreel midden – zo zagen we al – is er 
vaak niet meer.

Spreken over vaderlandsliefde – of misschien beter: over patriottisme – 
kan daarom niet zonder voorbehoud. Govert Buijs stelt in deze cdvbun
del dat we met twee woorden zullen moeten spreken over ons verleden. 
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Enerzijds deelt Europa in de misère van de wereldgeschiedenis, anderzijds 
is er binnen de Europese of westerse cultuurkring ook iets bijzonders 
 gebeurd: in naam van de menselijke waardigheid is de strijd aangebonden 
met onvrijheid, ongelijkheid, onderdrukking. Nederland neemt daar
binnen volgens Buijs een bijzondere plek in, omdat het de eerste moderne 
republiek was die een tiranniek heerser opzijschoof en gewetensvrijheid 
toestond voor haar onderdanen. Dat is een mooi gegeven, dat we niet hoe
ven te claimen als ‘onze’ waarde, maar waarvoor we wel dankbaar mogen 
zijn, omdat het ‘onze’ weg is naar een universele waarde. In die zin krijgt 
bijvoorbeeld het Plakkaat van Verlatinghe of het Wilhelmus een gelaagde 
betekenis: ze zijn de afdrukken van een historische weg die tegelijkertijd 
anderen uitnodigt om mee te doen, en hun ook de vrijheid wil bieden waar
van ze zelf getuigen. Zonder meer van waarde dus, zolang ze staan in het 
teken van het slot van het Wilhelmus: ‘obediëren in der gerechtigheid’.

‘Als het over naties gaat, gaat het vaak over taal, cultuur, religie en 
 geschiedenis […], maar de kern is toch dat men één rechtsgemeenschap 
deelt’, schrijft Jan Dirk Snel in deze bundel – en hij laat daarbij zien dat we 
in dat opzicht best een beetje meer van de Europese Unie zouden kunnen 
houden.35 Precies het belang van één rechtsgemeenschap ligt ook ten 
grondslag aan de ‘Dutch dream’ die volgens Buijs behulpzaam kan zijn om 
bij het spreken over vaderlandsliefde inclusief te blijven denken, en die uit 
drie richtinggevende verbindende gedachten bestaat:
– een menselijkewaardigheidssamenleving, die tot uitdrukking brengt 

dat we in Nederland met vallen en opstaan hebben geleerd dat ieder 
mens telt;

– uitnodigende gemeenschapsvorming rond centrale waarden, die niet 
eenzijdig én uitnodigend moeten worden verbonden met de Neder
landse geschiedenis en symbolen;

– de herwaardering van plichten, die inhoudt dat het doel van de vrijheid 
is dat we ons om de publieke zaak bekommeren.

Rondom zo’n Dutch dream kan wellicht een nieuw ‘wij’ ontstaan waarin 
‘onze’ samenleving nieuwe common ground kan vinden. Nederlandse 
 rituelen, symbolen en geschiedenis doen er daarin toe als leer en tucht
meesters. We doen er goed aan ze te koesteren – maar niet om onszelf triom
falistisch op de borst te kloppen of om er een nieuwe renaissance kritiekloos 
mee in te luiden. Een door de menselijke waardigheid en het recht begrens
de vaderlandsliefde kan motiveren: zij kan betekenis en zin verlenen aan ons 
‘thuis’, zij kan ons verplichten om te zien naar onze naaste, en ze kan identi
teit verschaffen aan een nieuw ‘wij’. Maar alleen in een gezindheid die met 
twee woorden spreekt: onderzoekt alle dingen en behoudt het goede.
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De zinvolheid van het begrip 
‘nationale gemeenschap’

Gemeenschapsvorming en de wijze waarop mensen vanaf 
hun geboorte deel gaan uitmaken van gemeenschappen 
zijn een uiterst complexe zaak geworden. We moeten 
daarom behoedzaam zijn in de onderlinge afstemming 
van natuurlijke en kunstmatige gemeenschapsvormen. 
De vorming van grotere politieke verbanden biedt echter 
mogelijkheden die niet bestaan als we terugkeren naar een 
kleinschaliger bestaan. Het verlangen naar de knusheid en 
hechtheid van de kleine, vertrouwde gemeenschap is reëel en 
begrijpelijk, maar wie belooft daaraan tegemoet te kunnen 
komen, schept verwachtingen die niet zullen uitkomen.

door Marin Terpstra

De auteur is universitair docent sociale en politieke wijsbegeerte aan de Faculteit 
der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen van de Radboud Universiteit in 
Nijmegen.

Wellicht dat een korte overweging bij het woord ‘nationaal’ ons 
op het spoor kan zetten van de zin van de vraag waarop dit nummer van 
Christen Democratische Verkenningen antwoorden wil verzamelen. Ik wil 
hierbij allereerst teruggaan naar een ‘oorspronkelijke’ betekenis van het 
woord, en vervolgens naar het woord zoals we dat inmiddels gebruiken.1 
Het besef van het onderscheid en de spanning tussen beide betekenissen 
kan voor enige verheldering zorgen in het hedendaagse debat.

De begrippen ‘nationaliteit’, ‘cultuur’ en ‘gemeenschap’

Net als het woord ‘natuurlijk’ verwijst het woord ‘natie’ naar het Latijnse 
natio, dat een aanduiding is voor de plaats, de omgeving en de groep waar
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in een mens geboren is. De geboorteplek is doorgaans ook het toneel waar
op de mens opgroeit en een rol in leven en samenleven leert spelen. En 
 gewoonlijk vindt een mens hier ook de nabijheid die voor hechting zorgt. 
Er kan op dit punt van alles misgaan, maar in het denken over gemeen
schap is het uitgangspunt altijd geweest: de invoeging van mensen in de 
omgeving waarin zij ‘geworpen’ zijn. De vooronderstelling is dan dat men
sen meestal blijven leven en wonen waar ze geboren zijn; of, wanneer ze 
vrijwillig of noodgedwongen naar elders vertrekken, blijven terugverlan
gen naar hun wortels, hun levensbron, de omgeving die hen gemaakt 
heeft tot wat ze zijn: het beloofde land. De inmiddels onder verdenking 
gekomen begrippen ‘autochtoon’ en ‘allochtoon’ verwijzen naar dezelfde 
denkwereld: hier of elders geboren.

Hoe langer het verblijf van iemand in zijn geboorteplaats en te midden 
van mensen met vertrouwde gezichten en gewoonten duurt, des te sterker 
zal de hechting worden en des te standvastiger zal de cultuur die iemand 
zich eigen maakt zich wortelen. Wat iemand is (geworden), valt nagenoeg 
samen met wat iemand met de vertrouwde anderen gemeenschappelijk 
heeft. Het hangt dan van de cultuur af of de afzonderlijke mens ook een 
eigen ruimte krijgt om zich te ontwikkelen of daartoe zelfs wordt aangezet 
– wat in moderne, westerse samenlevingen doorgaans het geval is. De oor
spronkelijke betekenis van cultuur is ook veelzeggend: de bewerking van 
wat van nature of bij geboorte gegeven is tot iets wat past in een bepaalde 
menselijke omgeving. De cultuur zal afhangen van de eigenaardigheden 
van de plaats, het landschap, de omstandigheden, en de geschiedenis en 
samenstelling van de groep. Deze korte overweging leidt tot de slotsom dat 
een zinvol gebruik van deze woorden (nationaliteit, cultuur, gemeenschap) 
in hun oorspronkelijke betekenis beperkt kan blijven tot kleinschalige 
 samenlevingen. Het wezenlijke hier is dat het eigen karakter van de men
sen in die samenleving langzaam en grondig door gewoontevorming is 
ontstaan. Deze vorm van nationale of ‘geboortelijke’ gemeenschap ken
merkt zich vooral door het hebben van een gemeenschappelijke geschiede
nis, het delen van alledaagse manieren van leven en het gebruiken van 
bijzondere wijzen van spreken (of verhalen vertellen). Het levensverhaal 
van ieder mens bevat in meerdere of mindere mate een geschiedenis die 
met anderen is gedeeld. Dat schept een ‘natuurlijke’ band: een verband 
tussen mensen dat vanzelf ontstaat. Zijn deze hechting en worteling sterk, 
dan zullen mensen ook in naam van deze gemeenschap spreken en optre
den. De gewoonten die zij zich hebben eigen gemaakt zijn zo vanzelfspre
kend en onaantastbaar dat ze maatgevend zijn geworden – ook, en wellicht 
vooral, wanneer zij botsen op mensen die in andere gemeenschappen zijn 
opgegroeid.



Christen Democratische Verkenningen | Winter 2017

verlangen naar een nationaal thuis?

42

Van kleinschalige samenlevingen naar grotere verbanden

Deze botsingen zijn een van de redenen voor de vorming van grotere poli
tieke verbanden, die we inmiddels ‘staten’ zijn gaan noemen. Bij de vor
ming van die grotere verbanden is ook het spreken over ‘de natie’ mee
genomen, zij het met een belangrijke betekenisverschuiving. Laten we er 
geen doekjes om winden: het ontstaan van grotere politieke verbanden of 
staten is de uitkomst van verovering van grondgebied (en de daar levende 
mensen) en van bestendiging van de macht over veroverde gebieden door 
ambitieuze mensen die beschikten over bewapende troepen (inmiddels 
legers geheten) – warlords dus. In tijden van vrede – het luwen van de ver
overingsdrift – kon het werk van de bestendiging plaatsvinden: een orde
lijk bestuur, wetgeving, bevordering van de welvaart, en dat alles betaald 
uit krijgsbuit of belastingheffing. Een ander aspect van die bestendiging is 
ook van belang: de vereniging van de verschillende ‘volkeren’ op het ver
overde grondgebied. De kleinschalige gemeenschappen zijn immers een 
bron van onenigheid binnen de grotere politieke verbanden, wat overigens 
ook kan leiden tot het uiteenvallen van een rijk in kleinere eenheden. 
De geschiedenis laat een onophoudelijke beweging van schaalvergroting 
en verkleining van politieke verbanden zien, hetgeen wijst op de levens
vatbaarheid of kwetsbaarheid van grotere politieke eenheden.

Er zijn grofweg twee mogelijkheden om met onenigheid binnen een 
staat om te gaan. De eerste strategie is de samenstellende groepen hun 
eigen cultuur, godencultus en geschiedenis te laten behouden en bestendi
ging te verwachten van het aanbieden van andere, aanvullende voordelen 
die kleinere gemeenschappen niet kunnen bieden: vrede, bescherming, 
welvaart, rechtspraak enzovoort. De staat schept een domein van publieke 
zaken dat neutraal staat tegenover de onderscheiden gemeenschappen. 
Daarmee kan de staat de culturele onenigheid bezweren. De politieke ge
meenschap is zo onderscheiden van de kleinschalige gemeenschappen 
waaruit zij is samengesteld. Het Romeinse Rijk en onze ‘zuilenmaatschap
pij’ zijn voorbeelden van deze strategie. De andere strategie is om het hele 
publieke domein te bezetten met een ‘eigen’ cultuur, godencultus en ge
schiedenis, en de gebruiken van de samenstellende groepen te verdringen.

Hier zie ik een andere betekenis van ‘nationale gemeenschap’ ontstaan, 
die van de eerste verschilt omdat ze in sterke mate kunstmatig is. Het gaat 
om een strategie die alle middelen inzet om een beeld van de gemeenschap 
ingang te doen vinden, waarbij ook hoort het construeren van een eigen 
voorgeschiedenis en vermeende gezamenlijke gebruiken. Staten ontwik
kelen bijvoorbeeld hun eigen politieke theologie: het samenstellen van een 
godenwereld en de daarbij horende verering. Een staat kan een geheel 
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nieuwe staatsgodsdienst ontwikkelen, een staatsgodsdienst samenstellen 
uit lokale tradities, of één godsdienstige traditie ten koste van andere tot 
de heersende maken. Welke benadering gekozen is, hangt af van de bij
zondere omstandigheden en van hoe de heersende klasse daarmee omgaat. 
Deze strategie, in al haar varianten, is vanaf het begin van het ontstaan van 
grotere politieke verbanden aanwezig, maar neemt in het tijdperk van de 
maakbaarheid (pakweg vanaf de achttiende eeuw) reusachtige vormen aan 
– met als rampzalige uitkomst de totalitaire staten van de twintigste eeuw. 
Deze wending is mede een antwoord op het uiteenvallen van het Europese 
christendom, dat niet langer de politieke theologie van de staten kan zijn. 
Een opmerkelijk kenmerk is dat het idee van ‘de natie’ een bijna sacrale 
betekenis krijgt – in eerste aanzet in de Franse Revolutie. Het volk in naam 

waarvan geregeerd wordt, neemt de 
plaats in van God. De vaderlands
liefde vervangt de gemeenschappe
lijke godsdienst – die zelf daarom 
tot persoonlijke geloofsovertuiging 
moet worden teruggebracht.

Het kan geen kwaad in dit kader 
te herinneren aan een stelling van 

de in ons vaderland maar zuinigjes geëerde wijsgeer Benedictus de 
 Spinoza. In zijn Theologisch-politiek traktaat (1670) schrijft hij: ‘Het is 
 zeker dat de liefde jegens het vaderland (pietas erga patriam) de hoogste 
vorm van plichtsbetrachting is die iemand kan opbrengen, want als de 
staat (imperium) wegvalt, kan niets goeds blijven bestaan …’ (hoofdstuk 19, 
paragraaf 10). Spinoza schreef dit voordat er sprake was van Nederland als 
een natiestaat, laat staan dat er een volkslied bestond. Zijn boek werd op 
aandringen van calvinistische geestelijk leiders in 1674 door de Staten van 
Holland verboden, op grond van godslastering en het ontkennen van de 
goddelijke drieeenheid (en de goddelijkheid van Christus bovenal). Een 
mooi stukje Nederlandse geschiedenis om te gedenken dus. En bovenal is 
het goed om te bedenken dat Spinoza dit schrijft in een hoofdstuk waarin 
hij pleit voor de onderschikking van de godsdienst aan de staat. In het vol
gende en laatste hoofdstuk relativeert hij dit alles weer door te pleiten voor 
de vrijheid van denken en spreken – mits men dat op redelijke wijze doet 
en niet alleen maar gevoelens zoals boosheid uit. Al met al getuigt het 
 citaat van een nieuwe geest: een ontluikend ‘nationaal bewustzijn’ dat 
Spinoza zeker met andere, vooruitstrevender landgenoten deelde, en dat 
later zou uitgroeien tot een beweging die het provincialisme en het parti
cularisme van de Republiek trachtte te overwinnen. De wijsgeer wordt ook 
wel de eerste geseculariseerde jood genoemd, iemand dus die zich heeft 

Vanaf de Franse Revolutie 
vervangt de vaderlandsliefde 
de gemeenschappelijke 
godsdienst



Christen Democratische Verkenningen | Winter 2017

verlangen naar een nationaal thuis?

44

losgemaakt (en in zijn geval ook noodgedwongen heeft móéten losmaken) 
van de godsdienstige cultuur en gemeenschap waarin hij geboren was – en 
die dus groot belang had bij een meer ‘neutrale’ politieke orde die alle bur
gers bescherming bood, ongeacht geloof of levensovertuiging. Net als in 
Engeland door Thomas Hobbes, wordt door Spinoza het politieke verband 
van de staat als een kunstmatige orde gezien die zich moet rechtvaardigen 
en vestigen tegenover traditionele denkbeelden en praktijken.

Een gemeenschappelijke wereld

Er is kortom een groot onderscheid tussen een natuurlijke en een kunst
matige gemeenschap, tussen (1) de gemeenschap waarvan mensen vanaf 
hun geboorte deel uitmaken en die hen vormt tot wat ze zijn, en (2) de 
 gemeenschappelijke omgeving die is ontstaan door de vestiging van een 
bewind over een bepaald gebied, ook wel ‘staat’ geheten. De tweede 
 gemeenschap ‘nationaal’ noemen heeft een strategische achtergrond en 
dient een politiek belang. Daar kan men al of niet mee instemmen, maar 
het is als zodanig iets anders dan een natuurlijk gegroeide gemeenschap. 
Het lijkt mij verstandig beide zaken niet door elkaar te halen of op elkaar 
te plakken. Verwarring verhindert immers een goed begrip van mogelijke 
verbanden tussen beide gestalten van gemeenschapsvorming. De ruimte 
om uitvoerig in te gaan op deze materie ontbreekt mij hier; ik beperk mij 
tot enkele opmerkingen die wellicht het debat hierover kunnen verhelde
ren.

Ten eerste is in een moderne maatschappij kleinschalige gemeen
schapsvorming niet meer zo vanzelfsprekend: mensen blijven vaak niet 
lang op dezelfde plek en verkeren in heel verschillende omgevingen. 
 Toegenomen mobiliteit en differentiatie van en in de maatschappij hebben 
invloed op de gewoontevorming en zorgen voor lossere banden van men
sen met de gemeenschap(pen) waarvan ze deel uitmaken. Mensen moeten 
vooral flexibel zijn: zich kunnen aanpassen aan verschillende omgevingen 
en bereid zijn van omgeving te veranderen. Dat leidt tot problemen. 
De oplossing is dan uiteraard niet om opnieuw te zorgen voor hechtere 
verbanden: die zijn immers juist grotendeels verdwenen en bovendien is 
het wezen daarvan dat ze ‘van nature’ groeien en niet kunstmatig worden 
voortgebracht. We zullen moeten zoeken naar andere bronnen voor zelf
vertrouwen en geesteskracht.

Ten tweede ontstaat met de bestendiging van grotere politieke verban
den wel een gemeenschappelijke geschiedenis van mensen die in het dage
lijkse leven weinig of niets met elkaar te maken hebben. Grote gebeurtenis
sen – zoals een oorlog of een ramp – vormen een gezamenlijke ruimte en 
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een collectief geheugen. In dit opzicht zijn beide vormen van nationale 
gemeenschap wel te vergelijken, maar alleen voor zover de betrokken
heid op een groter politiek verband als de staat op natuurlijke wijze is 
gegroeid. Het lijkt mij een goede zaak om de bevrijding van de Duitse 
bezetters in 1945 te blijven herdenken, en eerbied te blijven opbrengen 
voor de mensen die hun leven gegeven hebben voor ‘onze vrijheid’. Uiter
aard is dit een inspanning en krijgt dit soort herinneringspraktijken op 
den duur iets kunstmatigs. Het ‘herinvoeren’ van het zingen van het 
volkslied op scholen (ik kan mij niet herinneren dat ik met het volkslied 
ben opgegroeid; op mijn school begonnen we met gebed) lijkt mij echter 
een andere zaak, evenals het verheffen van Sinterklaas en Zwarte Piet tot 
nationale cultuur en daarmee een publieke zaak. Laat ieder die daaraan 
hecht deze gewoonten in ere houden, maar houd deze buiten een ‘natio
nale identiteit’.

Ten derde is een nationale politieke gemeenschap alleen te vergelijken 
met een natuurlijk gegroeide gemeenschap wanneer in de ordening ervan 
werkelijk algemene belangen, gewoonten en denkbeelden zijn opgegaan. 
Wij zijn gehecht geraakt aan de grondrechten die wij als burgers hebben, 
aan de parlementairdemocratische besluitvorming, aan de welvaart die 
generaties van Nederlanders hebben opgebouwd. Hoeveel kanttekeningen 
daarbij ook geplaatst kunnen worden, in de kern van de zaak gedragen de 
meeste mensen in ons land zich overeenkomstig de uitgangspunten en 
waarden die hierachter schuilgaan. En dat zal zo blijven zolang de poli
tieke gemeenschap voor alle burgers opkomt.

Ten vierde moet duidelijk zijn dat in de moderne wereld gemeenschaps
vorming voor een belangrijk deel heeft plaatsgemaakt voor maatschappe
lijke ordeningen. Sedert Ferdinand Tönnies is dit onderscheid tussen 
 ‘gemeenschap’ en ‘maatschappij’ gemeengoed geworden. Een maatschappij 
berust op afspraken, ordeningen, regelingen, algemeen geldende  voor 
stellingen die gekoppeld zijn aan vrijwilligheid. Wie een brood, een auto, de 
dienst van een notaris of een bioscoopkaartje aanschaft, heeft pas een ver
plichting op het moment dat een betrekking wordt aangegaan.  Niemand is 
verplicht zijn geld uit te geven aan een brood, een auto, een notaris of een 
bioscoopkaartje. Men doet dat uit vrije wil, omdat men er behoefte aan heeft, 
omdat men meent er belang bij te hebben, of gewoon omdat men er zin in 
heeft. Er is hier sprake van vraag en aanbod, van een contractuele betrekking 
tussen mensen, van een louter utilitaire of hedonistische verhouding tot de 
omgeving. Winkels kunnen een emotionele waarde hebben, maar dit is een 
zaak van de enkeling. De wereld van dergelijke maatschappelijke ordenin
gen is voor alle mensen nagenoeg gelijk en vormt dus een ruimte die wij 
allemaal gemeenschappelijk hebben. Dat is echter toch wat anders dan de 
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natuurlijk gegroeide en kleinschalige gemeenschappelijkheid die voor 
 samenhang, vertrouwdheid en betrokkenheid zorgt.

En dat leidt tot mijn vijfde en laatste opmerking. Het is immers kenmer
kend voor de moderne maatschappij geworden dat ze wereldwijd een grote 
mate van gelijkvormigheid heeft bewerkstelligd die ervoor zorgt dat be
langrijke elementen van de leefomgeving van mensen waar ook ter wereld 
gemeenschappelijk zijn. Internet en smartphones, vliegverkeer en web
shops, de mode en amusementsindustrie en wat al niet vormen een in
gewikkeld netwerk van machines die een universele vorm hebben gekre
gen. Dat maakt het mogelijk dat miljoenen, ja miljarden mensen zich op 
eendere wijze kunnen aansluiten – en helaas ook grote aantallen mensen 
niet. Het gaat om een verkeers en uitwisselingsnetwerk dat alle mogelijke 
verbindingen tussen mensen mogelijk maakt, zij het op vrijwillige basis. 
Overheden en bedrijven zijn druk doende deze homogene, universele 
maatschappij gestalte te geven, plaatselijke omstandigheden hierop aan te 

passen en het gebruik ervan te be
schermen (soms onder beperkende 
voorwaarden). Elke minister, welke 
politieke kleur of levensbeschouwe
lijke achtergrond deze ook moge 
hebben, zal het grootste deel van de 
tijd bezig zijn met deze globale 
ordening. Mensen leven in twee 
parallelle gemeenschappen: de 
wereldmaatschappij en hun door 

plaatselijke gebruiken en waarden bepaalde leefomgeving.
Juist deze wereldwijde afstemming en afhankelijkheid zijn de voorbo

den van een wereldgemeenschap die waarborg kan zijn van vrede en wel
vaart – misschien nog niet voor iedereen in gelijke mate, maar wel potenti
eel voor allen. Een alternatief is er niet. Wel onbehagen en verzet, 
voortkomend uit ongerijmdheden tussen deze globale vormen en de door 
de eigen geschiedenis bepaalde waarneming. Soms zijn die zo groot dat ze 
tot geweld leiden. Maar ondanks dat zien we ook hier dat mensen door 
gebruik te maken van de mogelijkheden die de wereldmaatschappij biedt, 
geleidelijk hieraan gewend raken en in dit opzicht vertrouwd raken met 
alle andere wereldbewoners die zich eender gedragen. Wie vandaag de dag 
het woord ‘gemeenschap’ in de mond neemt en het níét heeft over deze 
omvangrijke vormen van gemeenschappelijkheid in het bestaan van men
sen, heeft mijns inziens iets uit te leggen.

Mensen leven in twee 
parallelle gemeenschappen: 
de wereldmaatschappij 
en hun door plaatselijke 
gebruiken en waarden 
bepaalde leefomgeving
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Besluit

Laten we dus vooral onder ogen zien dat gemeenschapsvorming en de wij
ze waarop mensen vanaf hun geboorte deel gaan uitmaken van gemeen
schappen, uiterst complexe zaken zijn geworden. Dat daar grote ongeluk
ken kunnen gebeuren en dat we behoedzaam moeten zijn in de onderlinge 
afstemming van die verschillende gemeenschapsvormen is duidelijk. De 
vorming van grotere politieke verbanden biedt echter ook mogelijkheden 
die niet bestaan als we terugkeren naar een kleinschaliger bestaan. Het 
verlangen naar de knusheid en hechtheid van de kleine, vertrouwde ge
meenschap moge dan reëel en begrijpelijk zijn, wie belooft dat we daaraan 
kunnen tegemoetkomen schept verwachtingen die niet zullen uitkomen.

Noot

1 Zie voor meer achtergrondinformatie: 
Marin Terpstra (red.), Onenigheid en 
gemeenschap. Basisboek politieke filoso-
fie. Amsterdam: Uitgeverij Boom, 2012.
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Dave Ensberg-Kleijkers is kritisch over de ma-

nier waarop binnen het cda het debat wordt 

gevoerd over identiteit en gemeenschapszin. 

Het mag ruimhartiger, minder benauwd en 

eenzijdig. Hij stelt: ‘Als onze politieke vereni-

ging mensen bij elkaar wil houden en wil pra-

ten over thema’s als gemeenschapszin, dan 

moeten we zelf in die vereniging ook die ge-

meenschapszin tentoonspreiden, in woord 

en daad. Dat doen we niet door negatieve pa-

radigma’s zonder feitelijke onderbouwing te 

hanteren, zoals partijgenoot Verhagen in 2011 

deed toen hij als minister van Buitenlandse 

Zaken verkondigde dat “de multiculturele sa-

menleving” mislukt was. Wat zeg je dan pre-

cies? De multiculturele samenleving is een 

onmiskenbaar gegeven, en de samenleving is 

geen statisch “ding” dat kan mislukken. Wij, 

personen met multicultureel dna vanuit de 

hele wereld, vormen en ontwikkelen haar da-

gelijks in de praktijk.’

‘Belangrijk is: net als de economie is ook 

de samenleving psychologie. Alles wat we 

zeggen, en ook de manier waarop, is bepa-

lend voor de uitkomst; dat is de essentie van 

framing. Het debat over integratie en cultu-

rele diversiteit wordt vanuit een negatief 

frame gevoerd en staat vooral in het teken 

van “wij” versus “zij”: nieuwkomers moeten 

zich aanpassen. Ik mis daarbij solidariteit en 

compassie met de kwetsbaarste mensen van 

de wereld, met mensen die gevlucht zijn uit 

bijvoorbeeld veiligheidsoverwegingen. Ster-

ker: er wordt gesproken over Afrika als een 

continent waar allemaal potentiële crimine-

len zitten die ons land gaan veroveren. We 

miskennen daarbij volledig de historische 

context: de achterstanden van Afrika en an-

dere continenten zijn vooral ontstaan door 

eeuwenlange kolonisatie vanuit het Westen. 

Als je wilt voorkomen dat mensen hierheen 

komen, moet je erkennen dat wij het speel-

veld zullen moeten rechttrekken dat door 

ons toedoen is scheefgegroeid: we hebben 

die continenten eeuwenlang uitgebuit.’

INTERMEZZO
Dave Ensberg-Kleijkers

‘Gemeenschapszin is een werkwoord’

Dave Ensberg-Kleijkers (1984)

Ensberg-Kleijkers is voorzitter van het college 
van bestuur van Stichting Biezonderwijs, een 
middelgrote onderwijsinstelling in Midden-
Brabant. Hij schreef onlangs Bezielde bescha-
ving. Alles behalve een multicultureel drama. 
In 2015 won hij de Jan Peter Balkenende Award.
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INTERMEZZO
* * *

‘We gaan als Nederland al jarenlang prat op 

onze tolerantie, maar zijn helaas intolerant 

op tal van aspecten van onze culturele identi-

teit, zoals blijkt uit de discussies rond discri-

minatie door de politie en rond Zwarte Piet. 

Het tolerante Nederland waarin Surinaamse 

Nederlanders dachten terecht te komen, be-

staat niet.’

‘Het christendemocratische cda roept 

vanuit zijn eigen pluriforme en religieuze 

identiteit op landelijk niveau onvoldoende 

op tot verbinding met nieuwkomers. Neder-

landers van Surinaamse of multiculturele 

komaf zeggen dan: “Wat moet ik met het 

cda? Het is een kille rechtse partij geworden 

die niets met of voor ons wil doen.” Ze zien 

een wit bolwerk en horen dat diversiteit een 

vervelende vorm van cultuurrelativisme is. 

Zo voelen migrantenchristenen zich slecht 

vertegenwoordigd, en ze lopen massaal over 

naar de ChristenUnie.’

‘De diversiteit op de landelijke kandida-

tenlijst was ver te zoeken. De aanwezigheid 

van rolmodellen op die lijst (zoals in het ver-

leden Kathleen Ferrier) is echter cruciaal om 

het verlangen tot politieke participatie op te 

wekken.’

* * *
‘Juist het cda, de partij van de pluriformiteit, 

profileert zich momenteel op één bepaalde 

vorm van Nederlandse identiteit, namelijk 

de joods-christelijke, die echter in de ge-

schiedenis nooit als een vastomlijnde identi-

teit of cultuur heeft bestaan. Deze identiteit 

wordt nu, zonder intern partijdebat, gepo-

neerd als de norm, en dat stoort mij.’

‘Waarom spreken we niet – in lijn met de 

aanbevelingen uit het cda-rapport Gedeelde 

waarden uit 2013 – van een abrahamitische 

traditie, een die de joodse, de christelijke én 

de islamitische traditie omvat? Dat doet 

recht aan de gemeenschappelijke, universe-

le en verbindende verhalen waaruit deze 

godsdiensten putten, en verrijkt enorm ons 

repertoire van communicatie richting de is-

lamitische gemeenschap. Erken dat moslims 

zowel in het verleden als in het heden heb-

ben bijgedragen aan ons koninkrijk, zeker 

toen Indonesië, als overwegend islamitisch 

land, nog bij Nederland hoorde. We zeggen 

daarmee ook: islamitische Nederlanders ho-

ren erbij, en we sluiten elke vorm van radica-

le religiositeit uit. We willen niets te maken 

hebben met fundamentalisme en elke vorm 

van religie die intolerantie predikt of theo-

cratie voorstaat. Begin met de erkenning dat 

de gematigde islam bestaat in Nederland, en 

niet met het ontkennen ervan. Het zou van 

lef getuigen als Buma in een van de grootste 

moskeeën van het land zou speechen over 

gedeelde waarden en hoe we dit land samen 

verder kunnen opbouwen. Dat zou symbo-

lisch zo krachtig zijn!’

* * *
‘Samenleven in het groot werkt hetzelfde als 

samenleven in het klein, zoals in de klas van 

één van mijn multiculturele scholen. Het 

gaat steeds om het besef in een gedeelde 

ruimte te zitten, waarin mensen elkaar aan-

spreken op zaken die goed en fout gaan. Als 

mensen de ruit van je lokaal ingooien of er-

ger, is optreden en het handhaven van nor-

men op zijn plaats, en niet eindeloos thee-

drinken. In de klas begint ook de opvoeding 

tot wereldburgerschap, de cultivering van 

het besef onderdeel te zijn van een wereld-

wijde gemeenschap van mensen.’

door Jan Prij
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Burger van twee werelden:  
een pelgrim in eigen land

De moderne mens lijkt nergens thuis. Moet hij zijn vaderland 
liefhebben of zich toch vooral op de wereld richten? 
Patriottisme en kosmopolitisme: ze worden steeds als 
elkaar uitsluitende houdingen getypeerd. Maar is dat reëel? 
Een van de grondtrekken van het christendom is dat het 
uitgaat van twee werelden. Er is een aards rijk, maar ook een 
hemelse stad. Het eigenlijke thuis voor de mens is het hemelse 
rijk, maar dat betekent niet dat hij de aardse stad moet 
veronachtzamen. Wat kunnen we leren van het christelijke 
perspectief dat de mens in zijn diepste wezen een burger van 
twee werelden is?

door Richard Steenvoorde op

De auteur is broeder dominicaan, verbonden aan Blackfriars Hall van de University 
of Oxford. Hij is jurist, bestuurskundige en theoloog, en trad in 2013 in bij de Orde 
der Predikers (dominicanen).

Ons thuis ligt niet in de natiestaat. En ons heil komt niet van 
 Europa. Iedere poging om een van beiden als heilbrenger1 voor de ont
wortelde burger te presenteren, zal vanuit het christelijk denken weerlegd 
moeten worden. In dit essay wil ik verkennen hoe een christelijk perspec
tief zou kunnen helpen om in politiek roerige tijden een balans te vinden 
tussen een overdreven particularisme en een doorgeschoten kosmopoli
tisme. Waar is ons thuis? Waar vindt onze ontwortelde ziel2 haar uiteinde
lijke geluk, haar salus animarum? En wat betekent dat voor de christelijke 
inzet voor de samenleving?
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Twee werelden

Onlangs beschreef de schrijver en presentator Marcia Luyten in de Volks-
krant haar zoektocht naar de voedingsbodem voor populisme.3 Ze trok 
daarvoor naar haar geboortedorp in de Mijnstreek. Jarenlang organiseerde 
haar vader daar een groot cultuurfestival, waar de helft van het dorp bij 
betrokken was. Maar toen haar vader geen opvolger kon vinden, hield het 
festival op. Ondertussen heeft het dorp nog niet kunnen profiteren van de 
verbetering van de economische omstandigheden, en is er weinig toe
komstperspectief. Luyten merkt op dat de gewone burger met recht kwaad 
is op de rekening van de crisis, maar nog niet automatisch in alles gelijk 
heeft. Het verlangen naar meer gemeenschap, met het risico van uitslui
ting van anderen, blijkt niet te worden gedragen door een groter verant
woordelijkheidsbesef voor diezelfde gemeenschap. In plaats van voor een 
gedragen gemeenschap,4 bestaande uit netwerken van onderlinge solida
riteit, lijkt men eerder geneigd om te kiezen voor een totalitaire, ondemo
cratische, oplossing, belichaamd door nieuwe ‘heilbrengers’ die het slacht
offerschap bevestigen maar mensen niet aanspreken op ‘de luiaard en de 
barbaar vanbinnen’.5

Luyten trok zelf weg uit deze wereld. Ongemerkt maakt ze daarbij deel 
uit van wat de Bulgaarse socioloog Ivan Krastev de ‘nieuwe revolutie’ in 
Europa heeft genoemd. In een wereld van grote ongelijkheden en open 
grenzen, wordt migratie de nieuwe vorm van revolutie. Mensen dromen 
niet langer over een betere toekomst, maar van een andere plaats.6 Men
sen die kunnen, trekken weg. Wie niet kan, blijft niet zelden achter – 
 gefrustreerd, teleurgesteld. Het gaat niet eens om de vraag of je weg zou 
wíllen, maar of het überhaupt zou kúnnen. En dan zijn er nog de verhalen 
van mensen die zich ontworteld voelen, verdwaald in een vreemde we
reld, niet omdat ze verhuisd zijn, maar omdat anderen hier zijn komen 
wonen.

Wonen overal nergens thuis7

Een van de best verkochte spirituele boeken draagt als titel Eindelijk thuis.8 
De titel en de verkoopcijfers doen vermoeden dat veel mensen nog lang 
niet ‘thuis’ zijn. Niet thuis in hun eigen leven, niet thuis in hun land, niet 
thuis in Europa. Dankzij globalisering en informatisering mag onze ken
nis van de wereld dan vele malen groter zijn geworden, tegelijkertijd blijkt 
dat we onszelf maar moeizaam kunnen lokaliseren. De theoloog Erich 
Przywara sj (18891972) merkte al vroeg bij al deze ontworteling op dat het 
voor christenen in Europa om een gevoel gaat dat raakt tot in het diepst van 
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hun ziel. Sterker nog, de christe
lijke cultuur is gegrondvest op een 
herinnering aan een dramatische 
ontworteling.9 Europa, en dus ook 
de Lage Landen, zijn niet altijd 
christelijk geweest. Als ongedoopte 
heidenen waren we uitgesloten van 
de gemeenschap van Israël, zonder 

hoop en zonder God in de wereld (Ef. 2:11). Door het geloof in Christus is 
 Europa, zijn wij, erfgenaam geworden van Abraham en van Gods beloften 
(Gal. 3:29). Maar, zo schrijft Przywara, omdat we delen in de erfenis van 
Abraham, zijn we ook gaan delen in de roeping van Abraham: ‘Trek weg uit 
uw land, uw stam en uw familie, naar het land dat ik u aan zal wijzen’ 
(Gen. 12:1). En in Christus is ons duidelijk gemaakt wat dat doel is: ‘Gaat uit 
over de hele wereld en verkondigt het evangelie aan heel de schepping’ 
(Mc. 16:15). Je zou kunnen stellen dat onze nationale cultuur en onze Euro
pese cultuur door deze opdracht een instrument geworden zijn in Gods 
plan met de wereld (instrumentum redemptionis).10

Twintig eeuwen later is het christendom verspreid over de gehele we
reld, maar in eigen land kachelt de boel gestadig achteruit. Kerken sluiten 
en een groot deel van de samenleving heeft geen boodschap aan de Bood
schap. Voor actieve gelovigen is de verleiding groot om met de rug naar de 
buitenwereld en naar de toekomst te gaan staan. Zelfs het eigen land voelt 
niet meer als thuis. Soms droomt men van vroegere tijden, ‘het Rijke 
Roomsche Leven’. Dat is niet zonder gevaar. Nostalgie is het nieuwe opium 
van het volk, zo waarschuwde kardinaal Reinhard Marx niet zo heel lang 
geleden.11 Nostalgie sluit zich af voor de werkelijkheid en wil koste wat kost 
leven in een droomwereld. Echter, de wereld, als wereld, is onderdeel van 
het koninkrijk van God, schreef theoloog Yves Congar op (19041995).12 
Zonder de wereld is er geen kerk. Kerk en samenleving zijn gemaakt van 
hetzelfde menselijke materiaal.13 En het is hetzelfde menselijke materiaal 
dat God gebruikt om heil in onze geschiedenis te openbaren.14

Het lijkt er dus op dat de ervaring van ontworteling een fundamenteel 
christelijke ervaring is die hoort bij onze roeping in de wereld. Onrustig, 
ontworteld, blijft onze ziel totdat we onze rust, ons geluk, vinden bij God.15 
Europa, de vrije markt of het vaderland: het zijn geen heilbrengers, maar 
(hooguit) instrumenten in Gods heilsplan. De vraag is: wat staat ons te 
doen in de tussentijd, in het hier en nu?

De christelijke cultuur 
is gegrondvest op een 
herinnering aan een 
dramatische ontworteling
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Het komende koninkrijk

Voordat we de vraag kunnen beantwoorden wat ons hier en nu te doen 
staat, is het belangrijk dat we een beter beeld hebben van de kosmische tijd 
waarin we leven. Het is een tijd waarin we, gezamenlijk met Gods schep
ping,16 op weg zijn naar God, voorbij tijd en eeuwigheid (het eschatolo
gisch perspectief ). Maar wat betekent dit perspectief voor christelijke poli
tiek? Een interessant antwoord op die vraag werd in 1979 geformuleerd 
door Ruud Lubbers.17 Volgens Lubbers is de eschatologische dimensie in 
de christelijke politiek om drie redenen van belang. Ten eerste: doordat het 
gaat om onze gezamenlijke weg, ons gezamenlijke doel, ontkom je aan een 
blik die slechts gericht is op eigen leven, welzijn en dood. Eschatologisch 
denken is zo een antwoord op privatiseringstendenzen, niet alleen in reli
gieuze, maar ook in politieke zin. Ten tweede: de eschatologische dimensie 
verzet zich tegen de status quo. Vrede en gerechtigheid zijn niet rust
gevend, maar dwingen tot actie nú. Ernst Hirsch Ballin waarschuwde re
centelijk hoe ervaringen van recht en onrecht in het leven van alledag kun
nen sluipen, van kleine administratieve beslissingen tot angstaanjagende 
beelden van ontheemding en geweld. Het kan angst oproepen voor wat 
anders lijkt en voor wat anders is.18 En toch moeten we tegen zulke stro
mingen in durven gaan, omwille van de waardigheid van ieder mens, 
 gewild en geliefd in de ogen van God. Ten derde: de eschatologische 
 dimensie dwingt onze blik naar hen die buiten de boot dreigen te vallen, 
de onderdrukten en de zwakken. Het gaat om het doen van concrete daden 
van liefde die ook hier durven in te gaan tegen maatschappelijke en poli
tieke structuren: ‘Wat gij aan de minsten der mijnen hebt gedaan, hebt gij 
aan mij gedaan’ (Mat. 25:40).

Volgens Lubbers heeft dit consequenties voor christelijke politiek. 
We moeten opbouwen en afbreken in het besef dat al onze ondernemingen 
door voorlopigheid gekenmerkt zijn.19 Het heeft iets dubbels. We zijn 
 geroepen om ons in te zetten voor vrede en gerechtigheid, en toch gaan we 
het niet op eigen kracht bereiken. In die zin kent christelijke politiek geen 
streven naar een Utopia van welk soort dan ook. Maar dat op zich is nog 
geen excuus om ongerechtigheid te laten voortbestaan. Niet voor niets 
hebben mensen als Abraham Kuyper (18371920) en Herman Schaepman 
(18441903) zich vanaf de negentiende eeuw in ons land politiek ingezet 
voor de sociale kwestie. Christenen zijn ook hier en nu geroepen om te 
 getuigen, te belijden, en te handelen, om bij te dragen aan het salus anima
rum van allen.
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Dubbel burgerschap

Christenen zijn, zoals iedereen, burgers in onze samenleving. Zij zijn ook 
het volk van God, pelgrimerend op aarde, te midden van de mensheid en 
de schepping. Volgens het Tweede Vaticaans Concilie (19621965) heeft een 
christen daarom twee opdrachten, twee roepingen, als burger in de wereld. 
Aan de ene kant ben je geroepen om niet alleen het evangelie te verkondi
gen, maar ook in je dagelijks leven te laten zien hoe dit evangelie de waar
digheid van mensen opbouwt, de banden van de gemeenschap versterkt, 
en aan activiteiten van mensen een diepere betekenis geeft.20 Aan de 
 andere kant ben je geroepen als burger, als mens pelgrimerend tussen de 
mensen, om je in te zetten voor je naasten en voor de schepping.

Wat betekent dat dubbele burgerschap vanuit een katholiek perspec
tief? Het betekent dat katholieken wereldburgers zijn.21 En dat geldt niet 
alleen voor bisschoppen die rondreizen, of voor de broeder of zuster van 
een internationale religieuze orde, zoals ikzelf, maar voor iedere gelovige. 
Het laat zich mooi illustreren door het fotoboek Katholiek Brabant van foto
graaf Ramon Mangold.22 Tien jaar lang fotografeerde Mangold het geloof 
in NoordBrabant in al zijn facetten. Maar Mangold fotografeerde ook de 
Brabanders op reis: op pelgrimage naar Assisi, Lourdes, Rome, of aanwezig 
bij de Wereldjongerendagen in Sydney, Rio de Janeiro en Krakau. En daar 
zien we mensen die, als Brabanders, ‘thuis’ zijn in den vreemde. Met name 
bedevaartsplaatsen hebben een plaats in het katholieke leven die steden als 
Genève en Wittenberg niet hebben in het protestantse zelfverstaan. Ieder 
katholieke kerk, of je de taal nu spreekt of niet, is ‘thuis’. Je herkent de 
 gebaren, de sfeer, de kunst, de muziek. Je kunt er een kaarsje opsteken. 
De katholieke wereld is internationaal, omdat het een gedeeld geloof 
 onderweg is, over nationale grenzen heen, pelgrimerend tot aan de uit
hoeken van de aarde. En natuurlijk is er voor deze katholieken gevoels
matig, emotioneel, ‘een thuis’: Brabant. Maar dat maakt de andere plaatsen 
niet minder belangrijk: ook daar kun je bidden, ook daar wordt de eucha
ristie gevierd, ook daar ontmoet je ‘familie’, ook hun welzijn gaat je aan.

Burgerschap: kijken vanuit de marges in ons midden

Als de schrijver van de klassieke Brief aan Diognetus gelijk heeft dat ‘wat 
de ziel is voor het lichaam, christenen zijn voor de wereld’, dan rust er op 
christenen een zware verantwoordelijkheid. Volgens paus Franciscus zijn 
christenen juist nu geroepen om de samenleving te revitaliseren; lokaal, 
nationaal én Europees.23 De vernieuwing begint vanuit het kijken vanuit 
de marges, daar waar mensen buitengesloten zijn: het vluchtelingenkamp, 
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de krimpende dorpen in de Mijnstreek, de Vinexwijk, het verzorgings
huis, de jongeren op zoek naar een baan, met andere woorden: kijken van
uit de marges in ons midden.24 Het gaat ook om het creëren van nieuwe 
concrete netwerken van solidariteit en verantwoordelijkheid tussen men
sen. Een goed voorbeeld, denk ik, is op dit moment Deedmob, een online 
platform voor vrijwilligerswerk dat op een vernieuwende manier vrijwil
lige sociale inzet stimuleert en daarmee een heel nieuwe generatie jonge 
vrijwilligers weet te bereiken.25

Kortom, het gaat om werken aan vrede, welvaart, welzijn en geluk. 
Dat was de droom van de initiatiefnemers van de Europese samenwerking, 
zestig jaar geleden. Het is de uitdaging voor ons nu. Christenen partici
peren in deze uitdaging als burgers van deze samenleving, en van een 
 koninkrijk dat komende is, met een heilige rusteloosheid om het beste 
ervan te maken, te getuigen van de hoop die in hen leeft, verantwoordelijk
heid te nemen, opdat ‘allen één mogen zijn’ (Joh. 17:11).
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Kanttekeningen bij het 
onbehagen van de gewone 
Nederlander

Er zijn de nodige kanttekeningen te plaatsen bij het enorme 
onbehagen dat op basis van scp-onderzoek aan gewone 
Nederlanders wordt toegekend. De antwoorden op de 
vraag waarom het met Nederland meer de goede of meer de 
verkeerde kant opgaat, zijn zeer uiteenlopend. Niettemin delen 
ze veel klachten over ‘gebrek aan respect’ en een verlangen 
naar weer prettiger met elkaar samenleven. Dat vormt een 
basis om naar verbeteringen te zoeken; en dan niet door bij 
voorbaat een bedreigde nationale gemeenschap te poneren 
en een denkbeeldige normale Nederlander op het schild te 
heffen, maar door uit te gaan van mensen van goede wil die 
de samenleving willen helpen opbouwen.

door Paul Dekker

De auteur is onderzoeker bij het Sociaal en Cultureel Planbureau en hoogleraar 
civil society aan Tilburg University.

In zijn Schoo-lezing van 4 september 2017 zei cda-leider Sybrand Buma:

‘Elk kwartaal publiceert het Sociaal en Cultureel Planbureau, het scp, 
de zogeheten burgerperspectieven. Het is een steeds terugkerende 
 actuele peiling over de stemming onder de bevolking. Omdat zij lang-
jarig wordt uitgevoerd, levert zij een heel scherp beeld op. De onder-
zoeken van het scp zijn in mijn ogen dan ook een belangrijker graad-
meter voor de staat van het land, dan de cijfers van het cpb.’1

Als weldenkende burger (en ook wel een beetje als geestelijk vader van het 
genoemde scp-onderzoek) kan ik een eind meegaan met deze appreciatie. 
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Ik wil in dit artikel echter kanttekeningen plaatsen bij het enorme onbeha-
gen dat Buma aan de gewone Nederlanders (tegenwoordig ook wel ‘gewone, 
normale Nederlanders’) toekent op basis van ons onderzoek – of waarvan 
bij gebrek aan andere bronvermeldingen vermoed kan worden dat de ken-
nis afkomstig is uit ons onderzoek.

Ik rijg enkele uitspraken over de gewone Nederlanders uit de rede aan 
elkaar:

‘De gewone Nederlander wil werken, als er maar een baan is. Hij wil zijn 
kinderen een goede toekomst geven, en wil een samenleving waar men-
sen omzien naar elkaar. Maar steeds loopt de gewone Nederlander tegen 
een muur op. De baan is vergeven aan een immigrant of een Oost-Euro-
peaan, de opleiding voor de kinderen is te theoretisch geworden, en de 
verruwing van de samenleving komt met grof geweld via de televisie in 
de huiskamer. […] De gewone Nederlanders bleven verweesd achter. 
Alsof de elite er met hún vrijheid en gelijkheid vandoor ging en ze aan 
de nieuwkomers gaf. […] de gewone Nederlanders raakten onderweg 
naar dat volmaakte Nederland iets kwijt wat de elite überhaupt niet zag: 
hun gemeenschap, hun identiteit, het gevoel thuis en geborgen te zijn.’2

Zou het echt zo algemeen zo erg zijn? Ik betwijfel het, en ga twijfel zaaien 
door aandacht te besteden aan verschillen tussen groepen mensen en de 
diversiteit van onbehagen en klachten over de samenleving.

Buma signaleert met verwijzing naar onze Burgerperspectieven een 
tegen stelling tussen vertrouwen in de eigen nabije financiële toekomst en 
somberheid over de ontwikkeling van de samenleving.3 Daar zitten eigen-
lijk twee tegenstellingen in. Ten eerste tussen persoonlijk welbevinden en 
maatschappelijke onbehagen (‘Met mij gaat het goed, maar met ons gaat 
het slecht’, in de woorden van de vorige scp-directeur Paul Schnabel) en ten 
tweede tussen materiële voorspoed en morele achteruitgang. Om die laat-
ste tegenstelling gaat het Buma vooral. Ik breng haar in figuur 1 in beeld 
met rapportcijfers van het publiek voor de nationale economie en voor hoe 
men het over het algemeen vindt gaan met Nederland (met een 10 voor 
‘duidelijk de goede kant op’, een 1 voor ‘duidelijk de verkeerde kant op’, en 
daartussen een 4 en een 7 voor een beetje meer de verkeerde kant of een 
beetje meer de goede kant op). Aldus berekend geeft de gemiddelde Neder-
lander bijna een 6,5 voor de economie en nog geen 5 aan hoe het met het 
land gaat. Maar om te laten zien dat er achter die gemiddelde Nederlander 
veel verscheidenheid schuilgaat, laat de figuur ook de scores zien van men-
sen met verschillende stemintenties (‘Wat zou u gaan stemmen als er nu 
Kamerverkiezingen zouden zijn?’). Linksonder zien we lichte onvoldoen-
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des voor de economie bij niet-stemmers en pvv-stemmers, en bij de laats-
ten een zware onvoldoende (een 3) voor de samenleving. Rechtsboven zien 
we ruime voldoendes voor de economie en voldoendes voor de samenle-
ving bij de liberalen, en iets gematigder voldoendes respectievelijk bijna 
voldoendes bij de aanhang van cda, PvdA en GroenLinks, bien étonnés de se 
trouver ensemble. De aanhang van ChristenUnie en sgp is over de economie 
niet veel negatiever, maar is wel somberder over de samenleving. Zweven-
de kiezers en sterker de aanhang van PvdD, 50Plus, sp en FvD zijn in beide 
oordelen negatiever dan de gemiddelde kiezer.

Figuur 1. Oordelen over Nederland in 2017 in rapportcijfers van de bevolking  

van 18+

Bron: cob 2017|1-4

Electorale posities zijn bij uitstek expressie van diversiteit in visies op de 
samenleving, want daarop profileren en polariseren partijen. Maar in de 
veronderstelling dat de gewone Nederlander van Buma toch niet heel ver 
verwijderd zal zijn van de gemiddelde cda-kiezer, valt toch op dat die laatste 
zich aan de tevreden kant van de gemiddelde Nederlander bevindt, en dat de 
gemiddelde pvv-stemmer eerder voldoet aan het door Buma geschetste 
beeld van de normale Nederlander. Zou dat echt zijn bedoeling zijn?
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Kijken we nu meer naar de inhoud van het onbehagen. Buma focust 
vooral op culturele factoren: normen en waarden, omgangsvormen en 
 (nationale) identiteit. In tabel 1 breng ik de toestand op dat vlak in kaart 
met gegevens uit onze enquêtes van dit jaar. De respondenten zijn een 
aardige representatie van de bevolking, zij het – zoals in vrijwel alle bevol-

Tabel 1. Enkele opvattingen over de Nederlandse samenleving in 2017 in procenten 
van de bevolking van 18+a

lager-
opgeleiden 
(–mbo)

hoger-
opgeleiden 
(havo+)

allen 18-49 50+ 18-49 50+

Vindt u dat het over het 
algemeen de verkeerde 
kant of de goede kant 
opgaat in Nederland?

verkeerde 
kant

55 60 60 47 48

goede kant 35 26 28 45 44

Idem met de normen en 
waarden in Nederland?

verkeerde 
kant

75 73 81 69 80

goede kant 4 2 2 7 5

‘In ons land gaan de men-
sen met steeds minder 
respect met elkaar om’

eens 74 77 79 70 67

oneens 7 6 4 9 11

‘Er zijn nog altijd veel 
mensen die bereid zijn 
om een ander te helpen’

oneens 6 7 6 5 5

eens 79 72 76 84 88

‘Door immigratie en 
open grenzen dreigt 
 Nederland te veel van zijn 
eigenheid te verliezen’

eens 56 64 70 40 44

oneens 25 13 11 46 37

‘De aanwezigheid van 
verschillende culturen is 
winst voor onze samen-
leving’

oneens 26 31 37 14 18

eens 43 34 28 60 58

a  De gearceerde antwoorden presenteren een pessimistische kijk, de niet-gearceerde een 
optimistische. De vermelde percentages tellen met ‘neutraal’ / ‘ik weet het niet’ op tot 
100%. Niet alle stellingen/vragen zijn in alle kwartalen voorgelegd.

Bron: cob 2017|1-4
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kingsonderzoeken – met een ondervertegenwoordiging van mensen met 
een migratieachtergrond. Dat is heel vervelend, maar in dit geval geen 
groot bezwaar, want het maakt hen alleen maar ‘normaler’ in de zin van de 
gewone mensen die Buma op het oog heeft. Ik deel de respondenten in vier 
groepen: 26% jongere en 31% oudere lageropgeleiden, en 28% jongere en 15% 
oudere hogeropgeleiden.

Boven in tabel 1 zien we dat bij de lageropgeleiden veel meer mensen vin-
den dat het de verkeerde kant opgaat met Nederland dan dat er mensen 
zijn die vinden dat het de goede kant opgaat; bij de hogeropgeleiden hou-
den beide groepen elkaar in evenwicht. Leeftijd maakt nauwelijks of geen 
verschil. Dat opleidingsverschil is er steeds.4 Over de ontwikkeling van de 
normen en waarden is men veel negatiever dan over de ontwikkelingen in 
het algemeen. Driekwart van de bevolking vindt het meer de verkeerde 
kant opgaan, slechts 4% meer de goede. Hogeropgeleiden zijn een fractie 
minder pessimistisch dan lageropgeleiden; jongeren wat minder pessi-
mistisch dan ouderen. Deze cijfers geven wel steun aan het negatieve beeld 
van Buma.

Onder deze twee percepties van de ontwikkelingen, staan instemming en 
afwijzing van twee stellingen over hoe we met elkaar omgaan, en twee stel-
lingen over culturele diversiteit (zie tabel 1). De stellingen over hoe we met 
elkaar omgaan zijn niet strikt aan elkaar tegengesteld, maar zijn wel een 
stereotiepe negatieve en positieve uitspraak in dagelijkse gesprekken over 
hoe we met elkaar omgaan in ons land. Beide krijgen steun van een ruime 
meerderheid, ook in de vier onderscheiden groepen, waarbij de lager-
opgeleiden zich wat massaler achter het negatieve idee van steeds minder 
respect scharen en de hogeropgeleiden wat massaler achter het positieve 
idee van nog altijd grote hulpbereidheid. Leeftijd maakt weer niet uit.

Bij de multiculturele stellingen zijn de verschillen tussen de opleidings-
niveaus het grootst. Lageropgeleiden zijn een stuk negatiever, en in min-
dere mate zijn ouderen negatiever dan jongeren. Zo vindt van de jongere 
hogeropgeleiden 60% de multiculturele samenleving een verrijking, van 
de oudere lageropgeleiden vindt 28% dat. Dat zijn forse verschillen. Het 
beeld dat Buma van de normale Nederlanders schetst zit dichter bij de 
oudere lageropgeleiden dan bij de jongere hogeropgeleiden. Voor de hele 
bevolking is weer opvallend dat de indicatoren niet in dezelfde richting 
wijzen. Zowel de stelling van de bedreigde Nederlandse cultuur als de stel-
ling van multiculturele verrijking krijgt meer instemming dan afwijzing. 
Ook op individueel niveau is in antwoordpatronen in enquêtes en in bij-
dragen aan discussies in focusgroepen vaak veel nuancering en ambivalen-
tie aan te treffen. Veel hangt af van formuleringen.
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Er is weinig reden voor het beeld 
van gewone Nederlanders die alleen 
maar neergang en bedreiging zien 
van hun normen en waarden en 
gemeenschap. Daarvoor zijn de 
bevindingen te tegenstrijdig en de 
verschillen in de bevolking te groot. 
Dat neemt niet weg dat Buma – en 
cda-leiders voor hem – zich ge-
steund mag weten door de publieke 

opinie als hij normen en waarden centraal stelt. Driekwart van de bevolking 
die het de verkeerde kant ziet opgaan op dit vlak, en slechts één op de vijf-
entwintig die het de goede kant vindt opgaan; dat is toch wel iets serieus, 
ook al is het al decennia.5

Wat kunnen we zeggen over de inhoud van de sociale en morele veront-
rusting in de bevolking? Een laatste citaat uit de rede van Buma:

‘Het belang van de herkenbare gemeenschap met haar cultuur, identi-
teit en omgangsvormen, werd geminimaliseerd. Onder het mom van 
vooruitgang.
Steeds meer zijn we gaan denken dat die collectieve begrippen ver-
ouderd waren. Maar als de identiteit van onze samenleving, waarden 
en normen en immigratie de zwaarst gevoelde problemen zijn in het 
moderne Nederland, zoals uit de onderzoeken van het scp blijkt, dan 
moeten we erkennen dat dat niet zo is. Het zijn vergeten waarden, die 
terug moeten worden gebracht in het hart van de politiek.’6

Voor de zwaarst gevoelde problemen in Nederland stellen we in ons onder-
zoek open vragen naar trefwoorden, en die categoriseren we daarna, onder 
andere in de categorieën ‘Samenleven, normen en waarden’ en ‘Immigra-
tie en integratie’. Dat zijn de afgelopen tijd inderdaad de twee grootste 
categorieën (eerder, tijdens de financiële en economische crisis, kwamen 
problemen in de sfeer van ‘Economie en inkomen’ soms op de eerste 
plaats). Het zijn echter brede categorieën, deels ingevuld met trefwoorden 
die inhoudelijke keuzen verborgen houden (‘discriminatie’) of tegenstrij-
dige zorgen doen vermoeden. Bij samenleven gaat het vooral om egoïsme, 
verharding, polarisatie, hufterigheid, asociaal gedrag, intolerantie, ver-
ruwing, kortom onbehoorlijk gedrag van individuen en slechte verhoudin-
gen tussen groepen; de door Buma genoemde ‘identiteit van onze samen-
leving’ is geen groot onderwerp. Bij immigratie en integratie gaat het 
vooral om ongewenst gedrag en bevoordeling van nieuwkomers, maar ook 

Er is weinig reden voor 
het beeld van gewone 
Nederlanders die alleen maar 
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wel om discriminatie en een negatieve bejegening van deze groepen. 
Deomvang van beide categorieën laat wel zien waar de grote zorgen zitten 
– meer sociaal en moreel dan individueel en materieel –, maar niet wat de 
problemen inhoudelijk zijn, laat staan de richting waarin men ze opgelost 
zou willen zien.

Wat dat betreft is er meer te leren van de antwoorden op onze open 
vraag om toe te lichten waarom men het met Nederland meer de goede of 
meer de verkeerde kant vindt opgaan. We besteden daar in de kwartaal-
berichten geregeld veel aandacht aan en dan vooral aan de antwoorden van 
mensen die het de verkeerde kant vinden opgaan. Dat zijn er niet alleen 
meer, en ze hebben ook meer te vertellen dan mensen die het de goede kant 
vinden opgaan,7 ze verdienen volgens ons ook meer aandacht omdat ze 
problemen aangeven waar de politiek misschien iets mee moet. Het risico 
van deze extra aandacht is wel dat de opvattingen van degenen die het niet 
goed vinden gaan, worden uitvergroot tot de grootste zorgen van Neder-
land of het topje van een massieve ijsberg van minder uitgesproken zorgen 
van alle c.q. de normale Nederlanders. Quod non. Wat we als argumentaties 
krijgen waarom het niet goed gaat met Nederland, is wat de groep met die 
opvatting hoog zit aan foute dingen, en geen representatief beeld van wat 
de gemiddelde Nederlander fout vindt gaan. Met deze waarschuwing in 
het achterhoofd is het toch interessant om te weten waar de pijn zit voor de 
groep die het duidelijk de verkeerde kant vindt opgaan. In het eerste kwar-
taal van dit jaar was dat 17% van onze respondenten, en we konden in hun 
toelichtingen een aantal kernargumentaties ontdekken.8 De belangrijkste 
was dat er van alles wordt gedaan voor nieuwkomers en het buitenland, ten 
koste van zorg voor de ‘eigen armen en hulpbehoevenden’. Daarop volgden 
in twee varianten klachten dat ‘Nederland Nederland niet meer is’. In de 
eerste variant gaat het om bedreigingen van de autochtone cultuur door 
migranten (islam, Zwarte Piet) en verlies aan soevereiniteit door de eu. 
In de tweede variant gaat het om de teloorgang van een open en tolerant 
Nederland (polarisatie, populisme). Partijpolitiek gezien staan beide 
 varianten ver van elkaar, maar ze delen veel klachten over ‘gebrek aan res-
pect’ en een verlangen naar weer prettiger met elkaar samenleven. Dat kan 
een basis zijn om samen naar verbeteringen te zoeken; en dan niet door bij 
voorbaat een bedreigde en harder te verdedigen nationale gemeenschap te 
poneren, en niet door een denkbeeldige normale Nederlander op het 
schild te heffen, maar door uit te gaan van mensen van goede wil die iets 
met de samenleving willen.

Ter inspiratie volgt hierna de wat romantische beschouwing van een 
mevrouw van Turkse komaf die hier al wat langer woont en van Buma vast 
ook bij zijn club van normale Nederlanders mag:
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‘Toen ik hier in Nederland kwam, al die mensen, de meeste mensen, 
waren heel gelukkig en vrolijk. Mensen, gewoon op straat, die zongen. 
Mensen groetten elkaar. Aandacht. Respectvol. Ik zei: Nederland is mijn 
land! Vroeger, in Turkije, bestond het niet dat je een onbekende begroet. 
Dat hoorde er niet bij. Hier in Nederland: onbekende mensen die goede-
morgen of dag zeiden. Ik dacht: mooie mensen, mooi land, vrolijk. 
 Iedereen was warm. Maar nu, in deze tijd, zijn mensen heel ongelukkig, 
niet vrolijk, somber. Ik zie aan de meeste mensen in hun ogen dat ze 
minder zelfvertrouwen hebben en ook onzeker zijn.’9

Noten

1 Sybrand Buma, ‘Verwarde tijden!’ die om 
richting vragen. HJ Schoo-lezing 2017. 
Amsterdam: Elsevier Weekblad, 2017, 
p. 21.

2 Buma 2017, pp. 21, 26-27.
3 Zie voor de in deze bijdrage aangehaal-

de Burgerperspectieven, kwartaalberich-
ten van het Continu Onderzoek Burger-
perspectieven (cob) van het Sociaal en 
Cultureel Planbureau, de website  
www.scp.nl.

4 Paul Dekker, ‘Niet zo somber: weg uit 
het maatschappelijk onbehagen’, in: 
Rob van de Beeten, Paul van Geest, 
Maarten Neuteboom en Jan Prij (red.), 
Hoop als politieke deugd (cdv Winter 
2016). Amsterdam: Boom, 2016, pp. 56-
63, aldaar p. 61.

5 Dekker 2016, pp. 56-63.
6 Buma 2017, p. 29.
7 Burgerperspectieven 2017|3, pp. 40 e.v.
8 Burgerperspectieven 2017|1, pp. 36 e.v.
9 Burgerperspectieven 2015|4, p. 29.
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Tussen vlag, fiets en paraplu: 
de burger als verlichter en 
romanticus

Sinds verlichting en romantiek zijn wij gespleten wezens 
die heen en weer worden geslingerd tussen het universele 
en het particuliere. Wie de burger als louter staatsburger 
ziet, vernietigt het maatschappelijk leven – zoals in de 
toenemende juridisering van de samenleving dreigt – en de 
legitieme onverwisselbare authenticiteit daarvan. Wie de 
bijzonderheid van de maatschappelijke cultuur privilegieert, 
raakt uiteindelijk de rechtsstaat en rechtscheppende fictie van 
de gelijkheid van alle burgers kwijt en vervalt in tribalisme, 
of erger. Een eenduidige lijn is er in deze dubbelheid niet te 
trekken. De politiek, die hierin bemiddelt, zal ermee moeten 
leren leven – en moeten schipperen.

door Ger Groot

De auteur is schrijver en filosoof.

Toen Lodewijk xvi op 21 januari 1793 in Parijs onthoofd werd, lag 
officieel niet de voormalige Franse koning, maar citoyen Louis Capet onder 
de guillotine. Capet was immers de familienaam van het huis dat Frankrijk 
vanaf 987 had bestierd, al moesten daarvoor in de afstamming wel wat 
hulplijntjes worden getrokken.

Die demotie van vorst tot burger was méér dan een belediging uit leed-
vermaak. De jonge republiek gaf er een zowel politiek als religieus state-
ment mee af. Tot dan toe had de vorst als gezalfde plaatsvervanger van God 
een méér dan menselijke rol vervuld als go-between tussen hemel en aarde. 
Hij diende het welzijn van zijn volk en had daar verplichtingen aan, maar 
was er tegelijk boven verheven. Zijn lichaam had de status van een tempel 
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die niet zonder blasfemie geschonden kon worden. De gruwelijke terecht-
stelling van Robert-François Damiens, die in 1757 jegens Lodewijks eigen 
vader juist dát had geprobeerd, was er een welsprekend teken van geweest.

Met één messteek had Damiens de goddelijke én de politieke orde ge-
schonden, want in hun legitimiteit dekten beide elkaar grotendeels. 
 Vanaf de top van de piramide strekte die zich, onder het privilege van de 
Schepper zelf, naar beneden uit van niveau tot niveau, elk met hun eigen 
recht. Dat achter die functies mensen schuilgingen die onderling gelijk 
zouden kunnen zijn, was slechts denkbaar binnen de gerechtskamer van 
het laatste oordeel. Tegenover de opperste rechter verdween elk stands-
verschil tussen stervelingen, maar in het aardse tranendal overheerste de 
logica van het onderscheid, gewild door God zelf.

De Franse Revolutie maakte daar een einde aan, gesymboliseerd door de 
‘blasfemische’ terechtstelling van burger Capet. Diens nieuwe titel maakte 
duidelijk: alle mensen zijn vanaf dit moment gelijk. Helemaal nieuw was 
die gedachte niet. Al in de oudheid betoogden filosofen dat alle mensen 
gezegend waren met eenzelfde soort redelijk vermogen. Plato liet dat in 
zijn Meno zien door een slaaf ‘vanuit zichzelf ’ de stelling van Pythagoras te 
laten bewijzen. Twee millennia later begon Descartes zijn Discours de la 
méthode met de vaststelling ‘dat het vermogen om goed te oordelen […] van 
nature gelijk is in alle mensen’.1

Ob blond ob braun

Doorslaggevende politieke consequenties had dat vooralsnog niet, noch in 
de oudheid, noch in Descartes’ zeventiende eeuw. Paulus moest eraan te 
pas komen om vast te stellen dat mensen niet alleen op grond van hun rede 
maar ‘in Christus’ onderling gelijk waren, maar een werkelijk democrati-
sche orde zou nog lang op zich laten wachten. Pas de Franse Revolutie 
schonk hun rechten die hun toekwamen als ‘mens en burger’ – al werd 
hun redelijkheid daarbij op typisch verlichte wijze wel verondersteld. 
De praktische toepassing daarvan op ‘mindere’ categorieën als boeren, 
arbeiders en vrouwen zou nog enige tijd in beslag nemen – en is zelfs van-
daag de dag (kinderen zijn voor de kieswet nog altijd geen ‘burger’) niet 
helemaal voltooid. Principieel echter was hiermee de grootste omwente-
ling in de politieke geschiedenis een feit.

Daarmee was de status van de mens zelf in het geding. Voortaan werd hij 
slechts getekend door twee kenmerken. Hij was burger van de staat en ver-
der rigoureus gelijk aan alle andere burgers: een ander inhoudelijk ken-
merk was er niet. Of hij nu behoorde tot de ene of de andere stand, stede-
ling of plattelander was, man of vrouw, deze of gene godsdienst beleed, een 
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kerkelijk ambt bekleedde of juist niet: het was allemaal niet relevant meer. 
Elke eigenschap had in principe het verwaarloosbare gewicht van ob blond 
ob braun.

Dat betekende niet dat ob blond ob braun daarmee ophield te bestaan. 
Net zomin als het verschil tussen man en vrouw, rijk en arm, boers en stads 
verdween. Zoals deze of gene nog altijd een voorkeur had voor blond óf 
braun, maar daarbinnen dan toch altijd nog alle Frau’n liefhad, en dus niet 
alle mannen: voor de persoon die achter de citoyen schuilging was dat 
aller minst een neutrale zaak. Hij viel óf op vrouwen, óf op mannen, óf op 
 allebei – maar ontleende daar wel een flink stuk van zijn persoonlijke iden-
titeit aan. ‘Hij’ kon bovendien een ‘zij’ zijn: voor de staat maakte dat niet 
uit, maar voor de straat wel degelijk – en voor de modebranche zo mogelijk 
nog méér.

Zo deelde de moderne mens zich in tweeën. Aan de ene kant was hij een 
‘gemaskerd’ staatssubject, drager van gelijke rechten en op gelijke voet 
participerend in de volkssoevereiniteit waarop de legitimiteit van de 
macht voortaan stoelde. En anderzijds bleef hij een mens van vlees en 
bloed, met specifieke kenmerken, een particuliere geschiedenis, familie, 
taal, religie en voorkeuren. Je zou dat het maatschappelijk subject kunnen 
noemen, wiens habitat niet de staat was maar de maatschappij en de privé-
ruimte van zijn eigen huis. Daar was niet zozeer van belang wat hij gemeen 
had met alle anderen, maar wat hem juist van die anderen onderscheidde.

Want met de omwenteling die de verlichting betekende voor het poli-
tieke subject, ging voor het maat-
schappelijk subject een omwente-
ling gepaard in de omgekeerde 
richting. Terwijl de verlichting en 
het daarmee verbonden staats-
burgerschap gespitst waren op 
het gemeenschappelijke in alle 
mensen (in concreto zijn rationali-
teit), zocht de romantische tegen-
revolutie het juist in het particu-

liere. De allergrootste schat van ieder mens is zijn hoogstpersoonlijke 
identiteit: datgene waarin hij een ‘ik’ kan zijn omdat hij zich als unieke 
mens onderscheidt van alle anderen.

Ook die mensopvatting had een geschiedenis, al was ze van recenter 
datum en kreeg ze vooral vorm vanuit de protestantse benadrukking van 
het belang van iedere eigen, onvervangbare weg naar het heil. Beide sub-
jectsideeën bepaalden vanaf dat moment hoe mensen naar zichzelf keken. 
Ze zaten elkaar alleen maar niet in de weg zolang de gebieden waarop ze 

Terwijl de verlichting 
gespitst was op het 
gemeenschappelijke in alle 
mensen, zocht de romantische 
tegenrevolutie het juist in het 
particuliere



Christen Democratische Verkenningen | Winter 2017

verlangen naar een nationaal thuis?

68

relevant waren van elkaar gescheiden bleven. Het verlichte subject behoor-
de tot de staatsorde, het romantische tot de orde van de maatschappij en 
het dagelijks leven.

Publiek en privaat

Iets te gemakkelijk wordt dat versimpeld tot de tegenstelling tussen pu-
bliek en privaat. Want tussen de openbaarheid van de staat en de persoon-
lijke ruimte achter de voordeur ligt een breed hybridisch gebied dat tege-
lijkertijd (of afwisselend) privaat en publiek is: de openbare ruimte van het 
maatschappelijke en politieke verkeer. In zoverre hij citoyen is, ziet de 
 burger zich daarin toegewezen tot de generalistische logica van de staat; 
in zoverre hij een sociaal wezen is tot de particularistische logica van zijn 
‘authentieke’ bestaan.

En daar begint het te wringen. Want wanneer de citoyen maar één eigen-
schap heeft (burger te zijn van déze staat en niet van een andere), kun je je 
afvragen of zelfs dát binnen het generalisme van de verlichtingslogica niet 
te veel gezegd is. Waarom zou de ene mens wél behoren tot de rechtsorde 
van deze staat, en een andere niet? De enige reden is een puur contingente: 
het feit dat hij toevallig geboren is op het al even toevallige grondgebied 
van het betreffende land, of uit ouders die al even toevallig dít staats-
burgerschap bezitten en niet een ander.

Maar in de verlichte staatslogica hoort toevalligheid helemaal niet thuis, 
zo zagen we. Ze beperkt zich tot de algemeenheid van de rede. Daarom 
droomde een Aufklärer als Immanuel Kant over een wereldstaat en dito 
burger die wérkelijk algemeen konden zijn. En daarom zagen de Franse 
Revolutie en ook haar late Russische navolgster het als hun legitieme plicht 
om hun bevrijdingsarbeid zo mogelijk over de hele mensheid uit te strek-
ken. Het communisme maakte er als ‘Internationale’ zelfs zijn strijdlied 
van.

Zo is de idee van de citoyen fundamenteel kosmopolitisch, terwijl de 
geest van de maatschappelijke burger fundamenteel particularistisch is. 
En daar kwam nog iets bij. In de wereld van de citoyen staat de burger als 
individu tegenover de staat, op dezelfde manier als in het protestantisme 
de gelovige als individu tegenover God staat. Alle troebelheid die gegeven 
is met corporaties, maatschappelijke verbanden, standen, bemiddelende 
rechtssystemen et cetera zijn daaruit weggefilterd. Voor de staat is er alleen 
de eenling met zijn rechten. ‘Individuals have rights, and there are things 
no person or group may do to them’; zo formuleert de liberale denker 
 Robert Nozick zijn uitgangspunt in de openingszin van zijn invloedrijke 
boek Anarchy, State, and Utopia.2
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Margaret Thatcher zei het nog wat directer in haar beruchte opmerking 
in het vrouwenblad Women’s Own: ‘There’s no such thing as society. There 
are individual men and women.’3 Dit is het gezichtspunt van de verlichte, 
liberale staat – uitgebreid naar de samenleving als geheel. In zijn schok-
kende radicaliteit én wereldvreemdheid is deze zin legendarisch gewor-
den. In werkelijkheid is de staatlogica (en haar universalisme) immers 
slechts een reductie van de werkelijkheid, bedoeld om deze handzaam en 
bestuurbaar te maken – zoals ook de wetenschap de wereld reduceert tot 
modellen om de eindeloze variëteit daarvan in te tomen tot een overzichte-
lijk aantal variabelen.

Waarheid als een koe

Daar is niets op tegen, zolang duidelijk blijft dat het hier gaat over een 
kunstmatig vereenvoudigd veld. Maar dat gaat niet altijd goed, en dan ziet 
men wetenschappers soms even kortzichtige opmerkingen maken als 
 Margaret Thatcher. In feite moet zijzelf al nattigheid gevoeld hebben, 
want na de al geciteerde woorden ‘There are individual men and women’ 
voegde zij nog toe: ‘… and there are families.’4

Dat is een waarheid als een koe – maar Thatcher doet daar, na deze con-
cessie, verder niets mee. En dat is begrijpelijk genoeg. Families zijn im-
mers contingente collectiviteiten die er in de universalistische logica van 
de liberaal-verlichte staat net zomin toe doen als operetteverenigingen, 
voetbalclubs, vriendengroepen en andere verbanden waarin individuen 
zich op grond van particuliere voorkeuren of relaties verenigen.

Zo zijn deze twee werkelijkheden scherp tegenover elkaar komen te 
staan en wordt de individuele burger tussen zijn beide gedaanten heen en 
weer geslingerd. Of beter gezegd: zo scherp is de tegenstelling tussen de 
ideaaltypen die ik heb geschetst – en die net zulke reducties en versimpe-
lingen zijn als die van Thatcher en de wetenschappelijke modelbouw. 
In werkelijkheid vindt er tussen beide gebieden een voortdurende osmose 
plaats in de vorm van wat wij ‘het politieke leven’ noemen. Politiek is het 
gesprek tussen de maatschappij en de staat, tussen de vanzelfsprekend-
heden van alledag en de reglementering van de wet.

Beide domeinen moeten daarbij concessies doen. Want wet en staat 
erkennen wel degelijk de ‘particuliere’ collectiviteiten waarin de samen-
leving zich vanuit haar eigen dynamiek organiseert. En die samenleving 
laat zich op haar beurt gezeggen door de wet, hoe abstract en soms contra-
intuïtief die ook mag zijn. Onvermijdelijk blijven ze elkaar uiteindelijk 
vreemd, maar die vreemdheid biedt de politiek wel de speelruimte voor het 
zoeken van pragmatische compromissen. Die zullen soms eerder naar de 
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ene en soms meer naar de andere kant neigen. Onmogelijk worden zij pas 
wanneer de logica van één van beide verabsoluteerd wordt, waarmee de 
werkelijkheid van de andere geperverteerd wordt.

Want uiteindelijk komt alles samen in de concrete burger en het samen-
leven waarin hij zich beweegt. Dat heeft altijd een specifieke kleur. Het 
land waarin de burger woont heeft een geschiedenis, een taal of soms 
meerdere, maar nooit zijn die willekeurig. Een samenleving ademt van-
zelfsprekendheden die elders met bevreemding worden bekeken. Tradi-
ties, symbolen als de nationale vlag of het nationale elftal, feestdagen die 
elders onbekend zijn (Sinterklaas) en even ongrijpbare als ingrijpende 
eigenaardigheden als de sacrale status van de fiets horen erbij en bepalen 
de onmiskenbare eigenheid van een land – die niettemin zo moeilijk af te 
bakenen en te bepalen is.

In afbakening is de wettelijke orde eerder in haar element. Zij trekt 
scherpe lijnen en grenzen. Tegen-
over de diffuse maatschappij is de 
staat een wonder van bijna carte-
siaanse helderheid, clair et distinct. 
De samenleving heeft hem nodig, 
als het staketsel dat haar vorm en 
stevigheid geeft. Maar in een staat 
alléén kan een burger nog niet 
 wonen. De steriele abstractie ervan 
disciplineert hem – maar louter 

discipline doodt het leven. Zoals de dichter Gerrit Achterberg ooit schreef: 
‘Gij zijt wet en staat. / Ik verander dagelijks’.5

Utopisch en als een persoonlijke verlossing voegde Achterberg daaraan 
toe: ‘Ik verander dagelijks, / om eenmaal ergens / nieuw land te zijn, / bui-
ten de kaart.’ Zo ver gaat de burger bij lange na niet. Hij houdt het gewoon-
lijk bij de samenleving waarin hij geworteld is, onder de paraplu van een 
staatsorde die hem tegen onheil beschermt en die hem als een geruststel-
lende koepel overhuift. Onder haar gaat hij zijn weg zonder al te zeer door 
gure elementen te worden bespat, maar het lopen doet hij zélf.

Wie de burger als louter staatsburger ziet, vernietigt het maatschappe-
lijk leven – zoals in de toenemende juridisering van de samenleving dreigt 
– en de legitieme onverwisselbare authenticiteit daarvan. Wie de particu-
lariteit van de maatschappelijke cultuur privilegieert, raakt uiteindelijk de 
rechtsstaat en de rechtscheppende fictie van de gelijkheid van alle burgers 
kwijt en vervalt in tribalisme, of erger. Een eenduidige lijn is er in deze 
dubbelheid niet te trekken. Sinds verlichting en romantiek zijn wij schizo-
frene wezens geworden, en onze twee zielen blijven woelen in onze borst. 

In een staat alléén kan een 
burger nog niet wonen: de 
steriele abstractie ervan 
disciplineert hem – maar 
louter discipline doodt het 
leven
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Voor de samenleving als geheel is dat niet anders. Ook zij wordt heen en 
weer getrokken tussen beide logica’s, waarvan ze geen van beide kan mis-
sen. De politiek, die daartussen bemiddelt, zal ermee moeten leren leven 
– en moeten schipperen.

Noten

1 René Descartes, ‘Over de methode’, in: 
Idem, Bibliotheek Descartes: Band 3. 
Amsterdam: Boom, 2011, pp. 57-140, 
aldaar p. 61.

2 Robert Nozick, Anarchy, State and Uto-
pia. Oxford: Blackwell, 1974, p. ix.

3 Douglas Keay, ‘Aids, education and the 
year 2000!’, Woman’s Own, 23 septem-
ber 1987.

4 Keay 1987.
5 Gerrit Achterberg, ‘Geologie’, in: Idem, 

Verzamelde gedichten (vierde druk). 
Amsterdam: Querido, 1972, p. 992.
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Een van de overeenkomsten tussen de 

samen levingen in Groot-Brittannië en Ne-

derland is dat zij pluriform zijn. Er zijn in 

beide landen vele taalgroepen, culturen, 

rassen en religies. Soms betonen zij zich 

isolationistisch, en soms zijn zij ervan over-

tuigd dat de eenheid-in-verscheidenheid 

alleen door continue dialoog in stand blijft. 

Wat kan een samenleving nog bijeenhou-

den? We leggen deze vraag voor aan Rowan 

Williams, aartsbisschop-emeritus van 

 Canterbury.1

Rowan Williams (geboren 1950) was van 

2002 tot 2012 de 104e aartsbisschop van 

 Canterbury. Hij gaf leiding aan de Church 

of England in een tijd waarin deze sterk in 

beweging was. De kerkelijke erkenning van 

het homohuwelijk en de toelating van vrou-

wen tot het bisschopsambt waren veel-

besproken onderwerpen. Williams wist de 

‘Nationale identiteit: geen idool maar 
opdracht tot wederzijdse verrijking’

In gesprek met Rowan Williams

door Theo Brinkel & Paul van Geest

De auteurs zijn respectievelijk redactielid en voorzitter van Christen Democratische 

Verkenningen.

‘De vraag naar wat de samenleving bijeen kan houden, is niet zonder 
risico’s’, zo waarschuwt voormalig kerkleider Rowan Williams. 
De zoektocht naar een gemeenschappelijk doel kan immers omslaan 
in een zoektocht naar gemeenschappelijke vijanden. Wantrouwen 
richting traditionele instituties, waaronder ook de media, en de 
onzekerheid na de financiële crisis zetten mensen aan tot het zoeken 
naar nieuwe vaste grond onder de voeten. Nationalisme lijkt daarin 
een van de eenvoudige en snelle oplossingen. ‘Maar het verhaal van 
iedere natie is het verhaal van permanent leren. We zijn nog lang niet 
uitgeleerd hoe het is om Brits of Nederlands te zijn.’
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‘Nationale identiteit: geen idool maar opdracht tot wederzijdse verrijking’
In gesprek met Rowan Williams

lijk is van een ander, de schuldige, de vreem-

de of de gevaarlijke. Het christelijke ant-

woord op die vraag wat een samenleving 

bijeen kan houden behelst een zoektocht 

naar wat iederéén in een bepaalde samen-

leving samenbindt, namelijk de bereidheid 

om betrokken te zijn op elkaar. We hoeven 

niet per se dezelfde waarden en ideeën te 

hebben, als we maar bereid zijn elkaar te 

erkennen als mogelijke partner, als moge-

lijke collega, als constructieve, creatieve 

ander.’

Hoe zou u dit zojuist uiteengezette inzicht 

vertalen naar het publieke of het politieke 

domein?

‘Laat mij u een paar voorbeelden geven. 

Terugkijkend op mijn tijd als aartsbisschop 

was een van de dingen die ik erg belangrijk 

kerk bijeen te houden. Hij stond kritisch ten 

opzichte van de sociale politiek van het kabi-

net-Cameron en ten aanzien van de Irakoor-

log, die mede gevoerd werd onder leiding 

van Tony Blair. De laatste jaren houdt hij 

zich bezig met de opkomst van populisme 

en nationalisme.

Williams: ‘De vraag wat een samenleving 

nog bijeen kan houden is best gevaarlijk. 

Er ligt namelijk de suggestie in besloten dat 

mensen in hun zoektocht naar een gemeen-

schappelijke zaak of een gezamenlijk doel, 

ook op zoek kunnen gaan naar gemeen-

schappelijke vijanden. Dat kan zich uiten 

in de vorm van populisme of nationalisme, 

maar ook als de behoefte om zichzelf te be-

schouwen als een gemarginaliseerde min-

derheid, als slachtoffer. Dat zijn de short-

cuts; pogingen om zichzelf in een vorm te 

gieten, een vorm van identiteit die afhanke-
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‘Het is mij bij meerdere recente verkie-

zingen in Groot-Brittannië opgevallen dat 

de kerken behoorden tot de weinige plekken 

waar kandidaten van verschillende partijen 

nog samenkwamen om in debat te gaan met 

elkaar en met het publiek. En zeker op natio-

naal niveau stelde de kerk ook vragen aan de 

politiek die bijdroegen aan het bewustzijn 

dat je vanuit een langetermijnvisie politiek 

moet bedrijven. Vanuit dit perspectief kun je 

beter inschatten of een bepaalde maatschap-

pelijke ontwikkeling vergiftigend is, zoals 

discriminatie en ongelijkheid.’

Hoe kunnen dergelijke lokale initiatieven 

doordringen tot het grotere, het nationale 

niveau?

‘Dat is moeilijk te zeggen, omdat mensen 

zelf ook actief moeten willen zijn ten dienste 

van de instandhouding van de democratie. 

Als je visie op democratie zo beperkt is dat 

het er alleen om gaat je stem uit te brengen 

bij verkiezingen, dan zijn mensen meesten-

tijds passief en slechts eens in de vier jaar 

actief. Er is een grotere vraag aan de orde, 

die te maken heeft met de politieke cultuur 

en die gaat over de kijk op democratie die je 

hanteert. De vraag die je dan stelt in een 

politieke partij is of je dat gevoel van conti-

nue verantwoordelijkheid op lokaal niveau 

vond de oprichting van het Christian Mus-

lim Forum. Mensen die deelnamen aan dit 

forum zetten zich sterk in voor de schepping 

van lokale grassroots: gemeenschappelijke 

projecten voor jongeren of kinderen in een 

gebied waarin moslims vanuit de moskee 

en christenen vanuit de parochie zouden 

samenwerken. Waar het op aankwam was de 

bereidheid van mensen om de hierin ont-

luikende vriendschap en betrokkenheid in 

stand te houden. In veel gebieden bleek dat 

succesvol, en het leverde zeer interessante 

uitwisselingen op van groepen vooral jonge 

mensen. Dat is maar een voorbeeld.’

Als je meer specifiek naar het domein van 

de politiek kijkt, hoe kunnen christen

democraten dan het relationele mensbeeld 

implementeren dat in uw woorden door

klinkt? Christenen zijn in Nederland niet 

eens meer een stevige minderheid. Hoe 

zouden zij dat toch handen en voeten kun

nen geven?

‘Daar valt geen kort antwoord op te geven. 

Het betekent in ieder geval een bepaalde 

mate van verzet tegen die shortcuts, die het 

sluiten van de deur tegenover de ander als 

een antwoord zien. Een deel van mijn ant-

woord is dus negatief: je moet je ergens 

 tegen verzetten. Maar er is ook een positieve 

stap mogelijk. Iedere christelijke politicus 

heeft de opdracht verder te kijken op het 

tijdpad dan tot de volgende verkiezingen. 

Zij of hij moet een langetermijnvisie ont-

wikkelen en hierin investeren. Dat geeft de 

ruimte om je af te vragen wat in je besluiten 

en daden bijdraagt aan de opbouw van ban-

den van solidariteit, en wat erin aanmoedigt 

tot politieke energie en intelligentie in de 

lokale gemeenschap.’

Op nationaal niveau stelde 
de kerk vragen aan de 
politiek die bijdroegen aan 
het bewustzijn dat je vanuit 
een langetermijnvisie politiek 
moet bedrijven
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‘Nationale identiteit: geen idool maar opdracht tot wederzijdse verrijking’
In gesprek met Rowan Williams

je troost of een band met elkaar kunt vinden 

door samen te vieren, of door samen verdrie-

tig te zijn.’

‘Wij zijn daarom erg voorzichtig om 

 parochies zomaar te fuseren of kerken te 

sluiten. We geven juist behoorlijk wat geld 

uit om de deuren open te houden. Toen we in 

juni 2017 die vreselijke brand hadden in de 

Grenfelltoren in Londen, waren de eerste 

mensen ter plaatse de lokale geestelijken. 

Het was ook de lokale bisschop die namens 

de bewoners de delegatie leidde naar 

 Downing Street. Die bewoners vormden 

bij uitstek een gemeenschap zonder een 

echt grote christelijke aanwezigheid. 

De meeste slachtoffers waren migranten, 

moslims, maar de lokale priester was er. 

Daar ligt voor mij de rechtvaardiging om op 

zo veel mogelijk plekken het kerkgebouw 

overeind te houden. Zelfs als het niet moge-

lijk is een vitale parochie op de been te hou-

den, is het toch zinvol om een aanwezigheid 

van de kerk te hebben.’

Nu bent u na uw emeritaat toegetreden 

tot het House of Lords. Voor iemand van 

het continent lijkt dit een weinig democra

tisch instituut. Zag u het lidmaatschap 

als mogelijkheid voor de aanwezigheid 

van de kerk op het politieke niveau?

‘Het korte antwoord op die vraag is dat het 

gebruikelijk is dat de aartsbisschop van 

Canterbury bij zijn emeritaat een peerage 

(de adellijke titel van baron, die ook recht 

geeft op een zetel in het Britse Hogerhuis) 

krijgt aangeboden. Maar ik moet daar wel 

het volgende bij zeggen. Het House of Lords 

biedt de mogelijkheid dat vertegenwoordi-

gers van de civil society verschillende soor-

ten ervaringen en perspectieven in de poli-

kunt verplaatsen naar een hoger niveau. 

Ik houd mij de laatste jaren bezig met de 

opkomst van populistische retoriek, waarin 

democratie simplistisch wordt gelijkgesteld 

aan de wil van de meerderheid. En onder-

tussen wordt de directe democratie ver-

waarloosd. Ik zoek dus naar een antwoord op 

de vraag hoe mensen op lokaal niveau een 

verschil kunnen maken en zo deze popu-

listische en oppervlakkige opvatting van 

democratie kunnen tegengaan en hoe je dat 

organiseert. Dat was iets wat voormalig mi-

nister-president Gordon Brown ook bezig-

hield: wat maakt iemand tot een burger?’

Nederland loopt voor op GrootBrittannië 

in de mate waarin de samenleving gese

culariseerd of ontkerstend is. Hoe kun je 

christenen nog mobiliseren, zodat zij hun 

bijdrage aan gemeenschapsvorming kun

nen leveren?

‘In Engeland is het belangrijk dat er op elke 

plek nog een parochiegemeenschap aan-

wezig is die op een constructieve manier 

gesprekken mogelijk maakt en waar ver-

halen worden verteld. Dat is de effectiefste 

manier. Ik kan niet voor de situatie in Neder-

land spreken, maar wat me in Engeland 

soms verrast, is hoe sterk het gevoel heerst 

dat de kerk goed is voor je welzijn, ook al ga 

je er niet regelmatig naartoe. Het bewustzijn 

dat je tot op zekere hoogte op de kerk kunt 

vertrouwen is nog steeds aanwezig – ook in 

sterk verarmde parochies in Manchester, 

Cardiff of Zuid-Londen: gebieden waar niet 

veel mensen naar de kerk gaan. Misschien is 

dat bewustzijn wel sterker in arme buurten 

dan in rijke. Als er iets is wat gevolgen heeft 

voor het welzijn van de hele gemeenschap, 

bieden de kerk en de priester een plek waar 
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de sociale media. De oceaan van meningen, 

veroordelingen en het hierdoor groeiende 

wantrouwen is overweldigend. Hoe houd ik 

mij overeind in die vloedgolf? Ten derde is 

er sinds 2008 de financiële onzekerheid, die 

zich zowel nationaal als internationaal op 

een niveau zonder precedent bevindt.’

‘Opnieuw groeit dus het wantrouwen, en 

dit zijn ten minste drie factoren die ons 

wantrouwig maken. In een reactie hierop 

gaan mensen op zoek naar identiteit; ze 

zoeken verbinding met hun wortels, ze wil-

len weten waar zij staan. Nationalisme is een 

makkelijke, snelle oplossing: een shortcut. 

Op die manier is identiteit niet meer een 

gave van de voorzienigheid, iets wat je in 

staat stelt om anderen iets te bieden, maar 

veel meer het recht om te zijn wie je bent, 

ongeacht wat je anderen ermee aandoet.’

Kunt u iets meer zeggen over identiteit als 

een kans, als de mogelijkheid om anderen 

iets te bieden?

‘Inherent aan het mens-zijn is dat wij rela-

tionele wezens zijn. Mens-zijn is een zaak 

van interactie. Het bijzondere van de een is 

er om het bijzondere van de ander te ver-

rijken. Samen vorm je het lichaam van Chris-

tus. We zijn niet alleen een gemeenschap 

van individuen, maar ook van gemeenschap-

pen en van naties. Wat aan één iemand gege-

ven is, is aan allen gegeven. Wat aan mij 

gegeven is, is niet mijn bezit. Uit het relatio-

nele mensbeeld vloeien ook de vragen voort 

waarmee de vreemdeling mij kan verrijken 

of waarmee ik de vreemdeling kan verrijken. 

Op die manier wordt nationale identiteit 

geen idool of fetisj, maar biedt zij een kans 

op wederzijdse verrijking.’

‘De nachtmerrie van het nationalisme van 

tieke sfeer brengen. Denk aan Robert 

Winston of Frank Judd: mensen uit de medi-

sche wereld, uit de ngo’s, die normaal ge-

sproken niet door gewone verkiezingen in 

de politiek terecht zouden komen. Ik heb 

mij altijd verzet tegen het simpele idee dat 

het House of Lords ondemocratisch is. Voor 

mij is het een ander aspect van democratie. 

Wat niet bevredigend is, is de aanwijzings-

procedure. Die is geheim en er wordt geen 

publieke verantwoording over afgelegd. 

Daardoor is deze steeds meer in de partij-

politieke sfeer terechtgekomen. Daar maak 

ik me wel zorgen over. Maar ik vind het goed 

dat er een chambre de réflexion is waar de 

tijd kan worden genomen om wetsvoorstel-

len te beoordelen, na de haast die in het 

House of Commons gebruikelijk is. Ik kom 

er niet elke dag, maar het lidmaatschap is 

nog steeds te verdedigen.’

Mogen wij een zorg met u delen? In de 

winkel, op de televisie, in het parlement: 

overal lijkt er een groeiende behoefte te 

zijn om te laten zien hoe echt Brits of hoe 

echt Nederlands iets is. De Nederlandse 

Tweede Kamer heeft nu ook een vlag in de 

vergaderzaal gezet. Zijn dit uitingen van 

nationalisme? Waar komt dat vandaan?

‘Als je probeert de laatste twintig jaar in 

kaart te brengen, zie je drie factoren die 

ten grondslag liggen aan maatschappelijke 

veranderingen. Er is in de eerste plaats een 

groeiend wantrouwen in traditionele autori-

teiten. Dat is gekomen na de hoge verwach-

tingen die we in de jaren zestig nog hadden 

van technocratische oplossingen. In plaats 

daarvan overheerst nu het gevoel dat die-

zelfde experts helemaal geen problemen 

oplossen. Ten tweede was er de revolutie in 
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‘Nationale identiteit: geen idool maar opdracht tot wederzijdse verrijking’
In gesprek met Rowan Williams

de twintigste eeuw, of het nu in nazi-Duits-

land was of in het Joegoslavië van na Tito, is 

dat ik ben wie ik ben, dat wij zijn wie wij 

zijn; desnoods ten koste van onze naasten. 

America First, Britain First, Holland First: 

hetis verkeerd. Wat moeten we ertegenover 

stellen? In deze wereld zijn we allemaal van 

elkaar afhankelijk. We moeten de verhalen 

vertellen van de mensen die zich verzetten 

tegen dat groeiende nationalisme. Kijk naar 

het Midden-Oosten, naar groepen in Israël 

en Palestina die over de grenzen heen wer-

ken: bijvoorbeeld de OneVoice Movement of 

de Palestinian Isreali Bereaved Families for 

Peace. Als dat kan gebeuren in die omge-

ving, dan moet dat zeker ook bij ons kunnen. 

Toen de eerste vluchtelingen via Calais aan-

kwamen in Engeland, kwamen de lokale 

kerken aan met grote spandoeken waarop 

stond: “Welkom in ons land.” We moeten 

ons op die verhalen richten.’

Als we de verschillende religieuze gemeen

schappen ook erkennen in hun publieke 

betekenis, hoe zijn ze dan gerelateerd aan 

het algemene nationale kader?

‘Het eerdergenoemde Christian Muslim 

Forum is een goed voorbeeld van hoe de 

door religieuze gemeenschappen opgezette 

dialogen op lokaal niveau gevoerd kunnen 

worden. We hebben ook het Hindu-Chris-

tian Forum in het leven geroepen. Ook is er 

de permanente Council of Christians and 

Jews. Allemaal houden ze zich bezig met 

vergelijkbare kwesties van gesprekken op 

gang brengen op lokaal niveau. Als je een 

regering hebt zonder bijzondere confessio-

nele betrokkenheid, of een die niet actief 

seculier is, zoals in Frankrijk, dan heeft de 

regering de opdracht om dergelijke vormen 

van dialoog aan te moedigen en te voeden. 

Toen de regering van het Verenigd Konink-

rijk het programma Near Neighbours in het 

leven riep, was het precies de bedoeling om 

dergelijke initiatieven te ondersteunen.’

Hoe is dan de relatie tussen de nationale 

gemeenschap en deze religieuze gemeen

schappen?

‘Er is zeker zoiets als nationale identiteit, als 

British identity in de zin van: dit is de manier 

waarop wij dingen geleerd hebben, dit is de 

manier waarop wij participatory democracy 

aangeleerd hebben. Dat soort dingen vallen 

niet uit de hemel; wij hebben ze uitgewerkt 

en er in de praktijk mee leren omgaan. Hoe 

hebben wij geleerd om te worden wie we 

zijn? Hoe zijn wij aan de waarden gekomen 

die we vanzelfsprekend vinden? Daar was 

tijd voor nodig. Die historische dimensie is 

echt belangrijk. Voor migranten die nieuw 

zijn in een land is het belangrijk dat zij aan-

vaarden dat zij nu deel zijn van dat zich 

ontwikkelende verhaal. En dat zij daarin hun 

eigen verhalen inbrengen. Ik denk aan de 

manier waarop de hugenoten deel zijn gaan 

uitmaken van de Britse samenleving. Dat 

was een betekenisvol moment. Met hen heeft 

een continentale protestantse en republi-

keinse identiteit haar weg gevonden in met 

name Oost-Engeland. En de hugenoten zijn 

van hun kant vervolgens gaan bijdragen aan 

het maatschappelijke discours. En ik denk 

ook aan de komst van de Oost-Europese 

America First, Britain First, 
Holland First: het is verkeerd
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Joodse groepen in Europa aan het eind van 

de negentiende en het begin van de twintig-

ste eeuw. Daarmee zijn we weer terug bij 

het begin: hoe treed je op lokaal niveau de 

migranten tegemoet?’

‘Het verhaal van iedere natie is het ver-

haal van permanent leren. We zijn nog lang 

niet uitgeleerd hoe het is om Brits te zijn, en 

evenmin zijn jullie uitgeleerd hoe het is om 

Nederlands te zijn. Mijn zorg over natio-

nalisme is dat de aanhangers daarvan zo-

genaamd precies weten wat het is om Brits of 

om Nederlands te zijn. Ik zeg dit ook als lid 

van een minderheid die zich in de afgelopen 

honderd jaar heeft geëmancipeerd. Ik ben 

namelijk afkomstig uit Wales. De Welshe 

taal was verzwakt en bijna verdwenen. We 

hebben, vooral in het zuiden van Wales, een 

samenleving die in etnisch opzicht diverser 

is dan ooit. Het doet me altijd goed als ik een 

Welsh sprekende moslim tegenkom. Er 

heeft een mooi verhaal gestaan in, ik denk, 

de New Statesman. In een winkel in Wales 

kwam een vrouw binnen met een hoofd-

doekje om. Zij sprak een andere klant aan in 

een taal die hij niet kende. En die klant zei: 

“Waarom ga je niet terug naar je eigen land 

als je geen Engels kunt?” En zei zij ant-

woordde hem: “Ik spreek gewoon Welsh. 

U niet?”’

U zegt dat nieuwkomers deel gaan uit

maken van het discours van een natio

nale gemeenschap. Hoe kan de islam het 

discours in GrootBrittannië of Nederland 

verrijken?

‘Kijk eens naar het gevoel van loyaliteit aan 

de familie, of naar discipline in gebed, zoals 

die binnen islamitische kringen heersen. 

Met hun loyaliteit en discipline stellen zij in 

feite vragen aan christenen: Zijn jullie wel 

serieus genoeg met betrekking tot het ge-

bed? Zijn jullie serieus genoeg met betrek-

king tot het onderhouden van familieban-

den? Een migrant uit Somalië vraagt ons: 

Waarom stoppen jullie oudere mensen in 

zorgcomplexen? Waarom zorgen jullie niet 

zelf voor je oudere familieleden? Ik zeg niet 

dat er een juist of een fout antwoord is, maar 

het zijn belangrijke vragen aan ons. Zijn wij 

zo individualistisch geworden dat wij dat 

niet meer doen? Zo bezien kunnen nieuw-

komers onze samenleving verrijken!’

Noten

1 De cdv-redactie is Theo Wierema van De Zin-
nen zeer erkentelijk voor de bemiddeling die 
dit interview mogelijk heeft gemaakt.
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Jullie burgerschapsvorming is 
de onze niet!

Het regeerakkoord van het kabinet-Rutte iii bevat, onder 
het kopje cultuur, de passage dat scholieren het Wilhelmus 
leren, inclusief de context daarvan. Zij moeten ook het 
Rijksmuseum en het parlement bezoeken. Naar verluidt 
zou het cda een belangrijke inbreng hebben gehad bij deze 
passage. Dat is opvallend, omdat het cda eerder altijd kritisch 
is geweest (en terecht!) over een al te inhoudelijke invulling 
van het onderwijs door de politiek. Dat zou ook moeten gelden 
voor aandacht voor de nationale identiteit of zelfs voor het 
aankweken van vaderlandsliefde.

door Hansko Broeksteeg

De auteur is universitair hoofddocent staatsrecht aan de Radboud Universiteit in 
Nijmegen.

Over wat goed onderwijs is, verschillen de meningen. De verschei-
denheid aan opvattingen daarover ligt juist ten grondslag aan de vrijheid 
van onderwijs. Deze houdt – kort weergegeven – in dat burgers (of maat-
schappelijke organisaties namens hen) het onderwijs voor hun kinderen 
kunnen organiseren op de wijze waarop hen dat goeddunkt. De onderwijs-
vrijheid heeft een grondwettelijke basis (art. 23) en kent deelvrijheden, 
namelijk de vrijheden om een school op te richten, daaraan richting te 
geven en deze in te richten. Het duale onderwijsbestel dat hieruit voort-
vloeide, met een onderscheid tussen van overheidswege verzorgd open-
baar en particulier geïnitieerd bijzonder onderwijs, impliceert dat de over-
heid ten aanzien van deze laatste vorm een terughoudende positie 
inneemt.

Dit jaar, in 2017, vieren we het eeuwfeest van de pacificatie en daarmee 
van de huidige vorm van de onderwijsvrijheid, dat wil zeggen inclusief de 
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gelijkbekostiging van bijzonder en openbaar onderwijs. Helaas moeten we 
constateren dat de bemoeienis van de overheid met het bijzonder onder-
wijs groter en groter wordt. Steeds vaker lijkt het duale onderwijsstelsel uit 
het zicht te raken, nu de overheid inhoudelijke eisen stelt aan zowel het 
openbaar als het bijzonder onderwijs.1 Voor een aantal vakken (lezen, taal, 
rekenen, Engels) is dat principieel misschien onjuist, maar verder weinig 
problematisch. Immers, er zal weinig verschil van mening bestaan over de 
vraag of de vervoeging van een werkwoord eindigt op d of t en hoeveel 6 × 9 
is.

Dat is anders voor de niet-cognitieve vakken. Daarvoor is de onderwijs-
vrijheid van belang: wat goed onderwijs is, is niet eenduidig vast te stellen, 
omdat het zal afhangen van levensbeschouwing, religie, opvattingen over 
wat het goede leven is, et cetera. Ongetwijfeld spelen ook maatschappelijke 
denkbeelden daarbij een rol. Dit betekent dat het geschiedenisonderwijs 
in een reformatorische school andere accenten heeft dan in een rooms-
katholieke school, dat een protestants-christelijke school godsdienstlessen 
aanbiedt en een algemeen-bijzondere school meer creatieve vakken, dat er 
scholen zijn die het scheppingsverhaal doceren en dat het biologieonder-
wijs daardoor weer wordt beïnvloed.

Burgerschapsvorming in de wet

Het voorgaande geldt in het bijzonder voor de verplicht voorgeschreven 
burgerschapsvorming. Tot wat voor burgers willen wij onze leerlingen 
opleiden? Het antwoord hangt niet alleen af van religieuze of levens-
beschouwelijke denkbeelden, maar evenzeer van politieke en maatschap-
pelijke opvattingen. Om die reden zijn de voorstellen over het Wilhelmus, 
het Rijksmuseum en de Staten-Generaal bijzonder. Mijns inziens is het 
onderwijs in het Wilhelmus (een nogal protestants-christelijk lied trou-
wens) en het verplichte bezoek aan museum en parlement te beschouwen 
als onderdeel van de wettelijk verplichte burgerschapsvorming. Dat is 
weliswaar geen apart vak, maar vormt een onderdeel van andere school-
vakken. De burgerschapsvorming kan aan de orde komen bij vakken als 
geschiedenis of wereldoriëntatie.

De verplichting tot burgerschapsvorming in het primair en (de onder-
bouw van) het voortgezet onderwijs is ruim tien jaar geleden wettelijk ver-
ankerd; het betrof een initiatiefvoorstel van de PvdA en de lpf. De voor-
gestelde bepaling luidde dat leerlingen leeftijdgenoten van andere 
culturen zouden ontmoeten en dat het onderwijs mede de burgerschaps-
vorming zou omvatten.2 De memorie van toelichting benadrukte het be-
lang van burgerschapsvorming vooral als middel tegen bestrijding van 
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segregatie en het bevorderen van integratie.3 Het onderwijs zou daaraan 
kunnen bijdragen. Daarnaast zou burgerschapsvorming eraan bijdragen 
dat mensen beter hun weg vinden in de Nederlandse instituties. Leerlin-
gen zouden gedurende hun schoolloopbaan met de normen en waarden 
van de Nederlandse cultuur kennismaken, alsmede met andere culturen 
die in Nederland voorkomen.4 De Raad van State was in zijn advies kritisch 
over het voorstel. Hij meende dat het beter is de diverse aspecten van bur-
gerschapsvorming onder te brengen in de kerndoelen en niet in de wet. 
Bovendien wordt het ‘voorschrijven van de inhoud van burgerschapsvor-
ming (…) begrensd door de kaders die artikel 23 van de Grondwet aan de 
inhoud van het onderwijs stelt. Dat betekent, aldus de Raad, dat in het 
openbaar onderwijs burgerschapsvorming moet plaatsvinden met eer-
biediging van eenieders godsdienst en levensovertuiging en dat voor het 
bijzonder onderwijs de vrijheid van richting moet worden geëerbiedigd.’5

Ook de Tweede Kamerfractie van 
het cda was kritisch over de nood-
zaak en de wenselijkheid van het 
voorstel en stelde vragen over hoe 
de verplichtingen van de wet zich 
verhouden tot de vrijheid van in-
richting.6 Woordvoerder Jan de 
Vries stelde in de plenaire behande-
ling dat het voorstel verder gaat dan 
enkel het stellen van kwaliteitseisen 

aan het onderwijs en dat hij geen behoefte aan het voorstel had.7

Hoe dan ook, het voorstel is (gewijzigd) aangenomen. Het huidige art. 8, 
derde lid, Wet op het primair onderwijs luidt als volgt: ‘Het onderwijs: a. 
gaat er mede van uit dat leerlingen opgroeien in een multiculturele samen-
leving, b. is mede gericht op het bevorderen van actief burgerschap en 
 sociale integratie, en c. is er mede op gericht dat leerlingen kennis hebben 
van en kennismaken met verschillende achtergronden en culturen van 
leeftijdsgenoten’. Art. 17 Wet op het voortgezet onderwijs is gelijkluidend.

De uitwerking van burgerschapsvorming

De bepaling in de sectorwetten is een doelbepaling. Dat houdt in dat de 
wet niet voorschrijft hóé scholen vorm moeten geven aan de burgerschaps-
vorming, maar dát zij hieraan aandacht moeten besteden. Noorlander sig-
naleerde in 2008 reeds dat het begrip oeverloos lijkt te zijn en dat de school 
nu een wel al te grote verantwoordelijkheid kreeg toegeschoven.8 Kon zij 
daar wel aan voldoen? Dat bleek in de praktijk enerzijds wel, en anderzijds 

De Tweede Kamerfractie van 
het cda was kritisch over de 
noodzaak en de wenselijkheid 
van een wettelijke verplichting 
tot burgerschapsvorming in 
het onderwijs
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niet mee te vallen. Enerzijds oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State in beroep over de bassischool As-Siddieq dat het rijk 
de bekostiging niet kan korten of onthouden zolang de school ook maar 
iets aan burgerschapsvorming doet.9 Anderzijds zijn er de kerndoelen, die 
weergeven wat de streefdoelen zijn van het onderwijs. Daarin is ook de bur-
gerschapsvorming uitgewerkt. Zo moeten leerlingen in het primair onder-
wijs leren over de hoofdzaken van de geestelijke stromingen die in de 
 Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen, en 
leren om respectvol om te gaan met seksualiteit en met diversiteit binnen 
de samenleving, waaronder seksuele diversiteit.10 En leerlingen in de on-
derbouw van het voortgezet onderwijs leren om actuele spanningen en 
conflicten in de wereld te plaatsen tegen hun achtergrond, en leren daarbij 
de doorwerking ervan op individuen en samenleving (nationaal, Europees 
en internationaal), de grote onderlinge afhankelijkheid in de wereld, het 
belang van mensenrechten, en de betekenis van internationale samen-
werking te zien.11

Al langer zijn er pleidooien geweest voor een meer inhoudelijke invul-
ling van burgerschapsvorming. Zo heeft de Onderwijsraad in 2012 de aan-
beveling gedaan om scholen een ‘inhoudelijk kompas’ te bieden bij het 
burgerschapsonderwijs. Volgens de raad is de kern daarvan het leren func-
tioneren in een democratische gemeenschap: ‘Deze kern kan beter dan nu 
tot uitdrukking gebracht worden in de kerndoelen van de verschillende 
onderwijssectoren.’ Daarnaast zou het verband tussen de kerndoelen en 
de doelbepaling omtrent burgerschap geëxpliciteerd moeten worden. 
Scholen zouden in hun schoolplan verantwoording moeten afleggen over 
de kwaliteit van hun burgerschapsonderwijs.12

Burgerschapsvorming en politieke doelen

Uit het voorgaande wordt duidelijk wat het probleem van burgerschaps-
vorming is. Dat scholen wordt voorgeschreven om aan burgerschapsvor-
ming aandacht te besteden, is tot daaraan toe. Men mag weliswaar ver-
wachten dat scholen dat zelf reeds in hun curriculum hebben opgenomen. 
In dat opzicht klopt het betoog van cda-Kamerlid De Vries dat een wette-
lijke verankering onnodig is, en dat is in christendemocratisch perspectief 
ook logisch (subsidiariteit, soevereiniteit in eigen kring). Maar zodra aan 
burgerschap inhoudelijke invulling wordt gegeven (met andere woorden: 
als het geen formele maar materiële invulling krijgt, hetgeen bij respect 
voor seksuele diversiteit eigenlijk al is gebeurd), wordt burgerschapsvor-
ming problematischer. Dan lijkt het meer te gaan om het aanleren van de 
‘juiste mening’.13
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In de eerste plaats, omdat de school niet primair bedoeld is om samen-
levingsvraagstukken op te lossen. In de tweede plaats, omdat de doelen die 
de politiek wil bereiken van tijd tot tijd kunnen verschillen. Het is dan 
maar afwachten of deze doelen ons dan nog bevallen. Ik zal deze argumen-
ten toelichten. Toen burgerschapsvorming werd ingevoerd, waren segre-
gatie en integratie grote maatschappelijke thema’s. Later werden dat sek-
suele diversiteit en omgang met sociale media. Nu is het – kennelijk – de 
nationale identiteit of zelfs het aankweken van vaderlandsliefde. De kern-
doelen werden (en worden) aangevuld. Reeds nu is de kritiek op de kern-
doelen die uit de burgerschapsvorming voortvloeien dat zij het individu 
centraal stellen – en onvoldoende de gemeenschap of gemeenschapszin.14 
Stel dat het concreet invullen van burgerschapsvorming nog sterker dan 
nu onderhevig is aan veranderende politieke doelen. Stel, met andere 
woorden, dat er politieke stromingen een meerderheid krijgen die de bur-
gerschapsvorming zodanig invullen dat de christendemocratie daarmee 
niet kan instemmen. Verplichte aandacht voor het creationisme of het 
 evolutionisme, voor de vrijheid van meningsuiting als predominant 
grondrecht, in het voortgezet onderwijs voor een waardig levenseinde? 
Misschien zijn het (nu) wat dwaze onderwerpen, maar duidelijk zal zijn 
dat een al te inhoudelijke invulling van burgerschapsvorming de kern van 
art. 23 Grondwet raakt. Met een al te inhoudelijke invulling van de burger-
schapsvorming wordt de Rubicon overgestoken, omdat nieuwe politieke 
wensen telkens kunnen leiden tot een nieuwe invulling van burgerschaps-
vorming. Dan dreigt het gevaar dat jullie burgerschapsvorming de onze 
niet meer is …!

Dat is ook logisch. Een school is een gemeenschap van leerlingen, lera-
ren, ouders en bestuur. Dat impliceert al aandacht voor burgerschap, aan-
dacht voor de wereld buiten de school. Dat kan in een grote stad een andere 
invulling krijgen dan in een plattelandsdorp, en in een reformatorische 
school weer een andere duiding dan in een algemeen-bijzondere school. 

Daar waar de eerste school haar 
leerlingen wil vormen tot christe-
lijke burgers, zal de laatste school 
wellicht juist kosmopolitische bur-
gers voor ogen zien. De vorming 
van leerlingen is bepalend voor het 
karakter van de school en anders-
om. Burgerschapsvorming zal daar-

om moeten plaatsvinden binnen de eigen doelstellingen, uitgangspunten 
en grondslag van de school.

In het regeerakkoord is (op p. 10) de volgende passage opgenomen: ‘Er is 

Burgerschapsvorming moet 
plaatsvinden binnen de eigen 
doelstellingen, uitgangspunten 
en grondslag van de school
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een zorg dat het voor scholen mogelijk is om de burgerschapsopdracht 
niet uit te voeren zoals die bedoeld is. De burgerschapsopdracht in de wet 
wordt daartoe verduidelijkt, zodat de inspectie daar scherper op kan toet-
sen en handhaven. Het doel is en blijft dat een school in al haar uitingen 
handelt in lijn met de democratische rechtsstaat.’ Laten wij hopen dat deze 
verduidelijking niet-inhoudelijk is, en dat het toezicht van de inspectie op 
de vrijheid van scholen om aan burgerschapsvorming inhoud te geven, 
uiterst terughoudend is. Dat scholen onderwijzen over het Wilhelmus en 
het Rijksmuseum bezoeken lijkt mij een uitstekend idee. Ik zou graag wil-
len dat mijn kinderen een school bezoeken die aandacht besteedt aan het 
Wilhelmus, die excursies organiseert naar Den Haag, die leerlingen mee-
neemt in de moderne multiculturele samenleving, en die leert om respect-
vol om te gaan met seksuele diversiteit – zolang het op vrijwilligheid be-
rust, zolang de school dat doet vanuit haar eigen intrinsieke motivatie.

Noten
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(2017), nr. 3, pp. 62-67.
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Nationale identiteit: een zaak 
van normen en waarden?

Nationale identiteit kan gedefinieerd worden in termen 
van normen en waarden die al sinds de zestiende eeuw 
de Nederlandse volksaard typeren. Past zo’n historisch-
nationalistisch vertoog bij de christendemocratische traditie? 
Wie louter in Nederland rondkijkt, zou kunnen denken van 
wel. Maar de christendemocratische traditie is breder dan 
Nederland. Ervaringen elders ter wereld roepen juist kritische 
vragen op bij het normen-en-waardenverhaal dat Sybrand 
Buma vertelt.

door Herman Paul

De auteur is universitair hoofddocent geschiedfilosofie aan de Universiteit Leiden 
en bijzonder hoogleraar secularisatiestudies aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Is nationale identiteit een kwestie van vaderlandsliefde, vrijheidszin 
en spaarzaamheid? Munt de ware Nederlander uit in oudvaderlandse deug-
den zoals verbeeld door Hollandse schilders in de Gouden Eeuw? Toen 
 Nederlandse dichters en denkers vanaf de late achttiende eeuw op zoek 
gingen naar het eigene van hun land, grepen ze terug op een sterk geïdeali-
seerd beeld van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Ze hielden 
de verslapte jeugd het voorbeeld van zeventiende-eeuwse koopmannen en 
zeelieden voor – stoere calvinisten als Michiel de Ruyter, wiens gietijzeren 
beeld in 1841 op de Boulevard in Vlissingen terechtkwam en die als ‘man van 
vuur en staal’ niet lang daarna door kindermonden werd bezongen.

Negentiende-eeuwse nationalisten laafden zich aan een geïdealiseerd 
verleden. Zonder gêne projecteerden zij hun (vaak typisch negentiende-
eeuwse) vaderlandse deugden terug op een ‘oerverleden’ van Bataven, 
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 Geuzen of zeventiende-eeuwse notabelen, dat zij vervolgens ter inspiratie 
weer aan hun tijdgenoten voorhielden. De Nederlandse volksaard – de 
Volksgeist die negentiende-eeuwse nationalisten zo goed van pas kwam in 
hun poging de Nederlandse gewesten samen te smeden – werd dus diep in 
het verleden verankerd. Hieruit volgt dat nationale identiteit en vaderland-
se geschiedenis nauw verbonden raakten. Het waren de Tachtigjarige 
  Oorlog en de Gouden Eeuw, zoals geïnterpreteerd door een nationalisti-
sche bril, die negentiende-eeuwse Nederlanders vertelden wie zij waren.1

Al klinkt dit allemaal erg gedateerd, het blijkt vandaag de dag niet een-
voudig om over nationale identiteit na te denken zonder op dit negentien-
de-eeuwse repertoire terug te vallen. Dit geldt, for better and for worse, 
ook voor christendemocratische politici. Ik denk hierbij niet alleen aan 
Sybrand Buma’s lofzang op het Wilhelmus, maar ook, iets fundamenteler, 
aan zijn stelling dat Nederlandse identiteit een kwestie is van ‘normen en 
waarden’ die uit een ver verleden stammen. Zou het de afwezigheid van 
serieuze alternatieven zijn die ervoor zorgt dat politici – mede in reactie op 
electorale bedreigingen aan de rechterkant van het politieke spectrum 
– terugvallen op het vocabulaire van negentiende-eeuwse nationalisten?2

Idealisme

Buma’s HJ Schoo-lezing is de laatste maanden breed becommentarieerd. 
Ze zou een ‘ruk naar rechts’ in het cda illustreren, een conservatieve ana-
lyse zonder bijpassende remedies presenteren, en een gemeenschapsbe-
grip uitdragen dat scherpe grenzen tussen ‘wij’ en ‘zij’ trekt.3 Bij mijn 
 weten werd echter nog niet eerder de vinger gelegd bij de idealistische 
geschiedfilosofie die Buma’s essay doortrekt – een idealisme dat treffend 
illustreert hoelang de slagschaduw van de negentiende eeuw is als het gaat 
om thema’s als nationale identiteit.

Met ‘idealisme’ doel ik op een negentiende-eeuwse manier van denken 
over geschiedenis die aan ideeën een hoofdrol toekent. Hoewel idealisme 
in de wijsbegeerte specifiek verwijst naar filosofen als Kant, Fichte, Schel-
ling en Hegel, gaat het mij hier om de veel breder gedragen gedachte dat 
het historische proces bepaald wordt door Ideen die zich in de tijd geleide-
lijk ontvouwen. Ook in Nederland meenden intellectuelen als Johan 
 Rudolph Thorbecke en Guillaume Groen van Prinsterer dat de sleutel tot 
de geschiedenis te vinden is in politieke of religieuze ideeën. Wie de tot-
standkoming van een natie of een religie wilde begrijpen, moest dus op 
zoek naar haar dragende ideeën – naar een Volksgeist die zich geleidelijk 
had gemanifesteerd of naar religieuze ‘beginselen’ die zich door de tijd 
heen hadden verwerkelijkt.
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Al spreekt Buma liever over ‘normen en waarden’ dan over ‘ideeën’, zijn 
betoog over Nederlandse identiteit is schatplichtig aan dit negentiende-
eeuwse idealisme. Consequent identificeert hij deze identiteit met een 
‘traditie’ die bestaat uit ‘collectieve waarden’.4 Al laat Buma in het midden 
waaruit deze collectieve waarden precies bestaan, hij beklemtoont dat ze 
een tegenwicht kunnen bieden aan doorgeschoten vrijheid en gelijkheid 
– twee andere ideeën uit de Franse Revolutie waaraan Buma grote invloed 
toekent. Centraal in zijn analyse staan dus normen en waarden: Neder-
landse identiteit is een kwestie van ‘onze traditie, onze cultuur en onze 
waarden’.5

Net als negentiende-eeuwse nationalisten projecteert Buma deze waar-
den terug op een geïdealiseerd nationaal verleden. Hoe diep de Unie van 
Utrecht (1579) ook moge zijn weggezonken in het collectieve geheugen, ‘de 

traditie van de Unie’ is nog altijd 
relevant, omdat zij zulke typisch 
Nederlandse waarden als gewetens-
vrijheid voortbracht. ‘Met het Plak-
kaat van Verlatinghe [1581]’, stelt 
Buma zelfs, ‘werd Nederland een 
natie met een eigen identiteit.’ Al 
heeft deze identiteit zich sindsdien 
ontwikkeld, burgers kunnen 

slechts deelhebben aan de Nederlandse identiteit door deze historisch 
ontwikkelde waarden te onderschrijven. ‘Wie naar Nederland komt als 
immigrant of als vluchteling wordt onderdeel van die gemeenschappelijke 
geschiedenis.’

Buma volgt, kortom, het voorbeeld van negentiende-eeuwse idealisten 
door waarden (beginselen, ideeën) een sleutelrol toe te kennen in het histo-
rische proces. De geschiedenis draait om waarden – ‘waardetradities’ die 
in staat zijn mensen te verenigen én waarden die mensen van elkaar ver-
vreemden zodra ze worden verabsoluteerd.

IJle sferen

Wie nationale identiteit vanuit zo’n idealistisch standpunt bekijkt, komt 
bedoeld of onbedoeld in ijle sferen terecht. Het typisch Nederlandse ver-
toont zich dan niet in alledaagse gewoonten – in de ongeordende manier 
waarop Nederlanders zich rond een marktkraam kunnen verdringen zon-
der uit het oog te verliezen wie er aan de beurt is6 – maar in abstracties als 
‘een eeuwenoude joods-christelijke waardetraditie’.7 Nationale identiteit 
ligt dan niet besloten in wat Lonely Planet typisch Nederlands noemt – 

Net als negentiende-eeuwse 
nationalisten projecteert 
Buma waarden terug op 
een geïdealiseerd nationaal 
verleden
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waag het niet om zonder afspraak bij iemand op de koffie te komen, en pak 
als het even kan de fiets8 – maar in zoiets abstracts als een ‘gemeenschap-
pelijk historisch en cultureel besef ’.

Natuurlijk laten deze frases zich vergoelijken met het argument dat 
intellectuelen altijd geneigd zijn dure woorden op gewone dingen te plak-
ken. ‘Gedeelde tradities en waarden en normen’ zou kernachtig geleerden-
jargon kunnen zijn voor ‘Nederlanders lunchen vaak met zelf gesmeerde 
boterhammen uit een trommeltje, en spreken Jan en alleman met “jij” en 
“jou” aan’. De abstractie zou in deze gedachtegang slechts een heuristisch 
doel hebben (een bonte verzameling concrete gewoonten in één of twee 
abstracte begrippen samenvatten).

Buma’s Schoo-lezing neigt evenwel naar een andere, onvervalst idealis-
tische positie. Abstracte waarden zijn niet afgeleid van concrete praktij-
ken, maar omgekeerd: ‘Veel van onze daden, behoeften of gedachten 
 komen voort uit gewoonte, uit de traditie of de overlevering van wat goed 
en slecht is.’9 Nederlanders smeren dus hun eigen lunchboterhammen 
omdat ze de waarde van zuinigheid hebben meegekregen; ze zeggen ‘jij’ 
tegen hun baas omdat ze gelijkheid met de paplepel ingegoten hebben 
gekregen. Concreet moreel gedrag is een uitvloeisel van abstracte normen 
en waarden, niet andersom. Het idee is primair, zijn historische realisering 
in alledaagse praktijken een afgeleide daarvan.

Groen van Prinsterer

Waarom grijpt Buma op zulk abstract, negentiende-eeuws gedachtegoed 
terug? Hij doet dit niet, veronderstel ik, omdat hij in het diepst van zijn 
gedachten een idealistische filosoof is, maar om twee andere, nauw ver-
wante redenen: vanwege Guillaume Groen van Prinsterer, een van de anti-
revolutionaire voorlopers van de Nederlandse christendemocratie, en om-
dat een ander nationalistisch repertoire dan dat van negentiende-eeuwse 
idealisten in Nederland nauwelijks voorhanden is.

Buma’s idealisme is het idealisme van Groen van Prinsterer. Op drie 
cruciale punten sluit zijn betoog namelijk aan bij Ongeloof en revolutie 
(1847). Allereerst legde Groen in dit boek uit dat ideeën de geschiedenis 
vooruit bewegen (‘dat in den loop der gebeurtenissen zou tevoorschijn 
treden wat de loop der ideën tot stand gebragt had’). Vervolgens schetste 
hij hoe deze ideeën elkaar naar het leven staan: de ‘tuimelgeest van revolu-
tionaire woeling’ streed met ‘het beginsel des geloofs en der gehoorzaam-
heid’. En net als Buma, honderdzeventig jaar later, hield Groen de Franse 
Revolutie met haar ‘getrouwe toepassing der revolutie-begrippen’ verant-
woordelijk voor veel misstanden in de moderne tijd.10
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Ook Buma’s geschiedverhaal volgt het voorbeeld van Groen, die al in 
1846 stelde dat de Nederlandse identiteit in het Plakkaat van Verlatinghe 
was geworteld. Wel voegde Groen als overtuigd protestant daaraan toe dat 
de ‘kiem’ van deze identiteit al in de reformatie lag. ‘De gehechtheid aan 
het van menschelijke toevoegsels gereinigd Evangelie heeft, als voornaam-
ste karaktertrek, het Volkswezen doordrongen en bezield.’11

Ondanks zijn beroep op Groen, wiens opvattingen hij ‘voor de tijd van 
nu heel waardevol en actueel’ noemt,12 neemt Buma dit laatste citaat uit-
drukkelijk níét voor zijn rekening. In een tijd waarin velen de kerk hebben 
verlaten, wil hij geen christelijke kijk op nationale identiteit, laat staan een 
protestants vaderland, maar een cultuurchristendom van overwegend con-
servatieve snit. Dit ligt niet bepaald in de lijn van de ‘Evangeliebelijder’ die 
zich met hand en tand verzette tegen verwatering van het christelijke ge-
loof.

Waarom voegt Buma zich in andere opzichten dan wél naar het sjabloon 
van Groen? Het meest waarschijnlijke antwoord luidt dat dit het enige 
herkenbare en politiek niet al te zeer besmette repertoire is dat vandaag de 
dag beschikbaar is voor iemand die, in reactie op uitdagingen aan de rech-
terzijde van het politieke spectrum, een nationalistisch geluid wil laten 
horen. Wie in de Nederlandse context zoekt naar nationalistische verhalen 
en symbolen, komt onherroepelijk in de negentiende eeuw terecht. En wie 
daarbij een voor christendemocraten enigszins herkenbaar geluid wil  laten 
horen, vindt Groen als vanzelf op zijn weg (Ongeloof en revolutie is niet voor 
niets het openingslemma in de Canon van de christendemocratie).13

Sociale praktijken

Tegelijk heeft dit voor een cda’er iets raars. De christendemocratische 
traditie is immers niet tot Nederland beperkt: zij is vertakt door heel 
 Europa en heeft belangrijke uitlopers in Latijns-Amerika (vooral in Chili en 
Venezuela). Getuigt het dan niet van ‘methodisch nationalisme’ om natio-
nale identiteit louter aan de hand van Nederlandse ervaringen of onder 
aanroeping van Nederlandse klassiekers te doordenken? Zou het niet raad-
zaam zijn wat breder in de christendemocratische wereld rond te kijken, al 
was het maar om te onderzoeken wat idealistische vertogen over normen 
en waarden elders zoal hebben uitgewerkt?

Als we William T. Cavanaugh mogen geloven, heeft dit normen-en-waar-
dendiscours in Chili funest uitgepakt. Mooie woorden als ‘vrijheid’ en ‘ge-
rechtigheid’ – vaak nationalistisch geduid als typisch Chileens – bleken te 
abstract om een verschil te maken tijdens het bewind van Augusto Pino-
chet (1973-1990). Het militaire regime kon deze multi-interpretabele be-
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grippen even gemakkelijk in de mond nemen als de aartsbisschop van San-
tiago. Normen en waarden waren, met andere woorden, te theoretisch, te 
ver verwijderd van het gewone leven. Als Chileense burgers de junta trot-
seerden, gebeurde dat op veel concreter niveau, door soep in sloppen-
wijken uit te delen, jeugdkampen te organiseren en werklozen te helpen 
met sollicitatiebrieven – allemaal activiteiten die het regime verboden 
had, maar van vitaal belang waren voor de Chileense samenleving. Of deze 
alledaagse dingen iets met zogenaamd Chileense waarden te maken had-
den, was niet een vraag waarover hardop werd nagedacht.14

Nederland onder Rutte iii lijkt gelukkig niet in de verste verte op Chili 
onder Pinochet. Maar het punt van Cavanaugh – om mij tot deze stem uit 
de wereldwijde christendemocratische traditie te beperken – heeft impli-
caties voor het Nederlandse debat. Cavanaugh wil namelijk dicht bij men-
sen blijven. In de beste christendemocratische traditie zoomt hij in op de 
sociale verbanden van familie, kerk en buurt. Dáár lokaliseert hij het echte 
Chili, en niet in de ‘ziel’ en de ‘geschiedenis’ van de natie, zoals aangeroe-
pen in officiële reacties op de coup van 1973.

Natuurlijk kunnen sociale praktijken geschiedenis maken: soepkeu-
kens kunnen een traditie worden en deze traditie op haar beurt een marker 
van Chileens verzet tegen Pinochet. Maar daarbij zijn de keukens primair. 
Identiteit wordt doorgaans bottom-up geboren, tussen aardappelschillen 
en ongewassen bestek; niet in de historische verbeelding van een nationa-
list.15

Besluit

Het is politiek niet zonder risico om Cavanaugh op dit punt te volgen. Wie 
een samenleving definieert in termen van haar sociale praktijken, zou na-
melijk zomaar tot de conclusie kunnen komen dat de natiestaat met lege 
handen staat als het gaat om gevoelens van ontheemding onder ‘bezorgde 
burgers’. Zonder te ontkennen dat de staat zowel juridisch als politiek de 
levens van burgers mede bepaalt, meent Cavanaugh dat identiteit tot stand 
komt door participatie in ‘common forms of life’ – op lokaal niveau dus, 
niet op nationaal niveau. Nationale identiteit is daarmee voor Cavanaugh 
een onbruikbaar, zelfs misleidend begrip.16 Dit is niet een argument dat 
pvv-stemmers naar het cda zal lokken.

Niettemin biedt Cavanaugh een interessant tegenwicht aan het neo-
groeniaanse discours van Buma. Een vergelijking van beiden zet de zaken 
op scherp. Wie met een normen-en-waardenvertoog wil meedoen aan her-
levend Nederlands nationalisme, kan aansluiting zoeken bij negentiende-
eeuwse idealisten. Wie daarentegen een echt christendemocratisch geluid 
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in Cavanaugh meent te horen, moet 
bereid zijn concrete sociale praktij-
ken te laten prevaleren boven natio-
nalistische retoriek. Zo iemand zal 
zijn hoop niet vestigen op een over-
heid die nostalgie naar een ge-
droomd verleden aanwakkert, maar 
het als een overheidstaak beschou-

wen om praktische sociale initiatieven, vaak op lokaal niveau, met raad en 
daad te ondersteunen. Op soep zal het dus aankomen, en niet op abstracte 
beschouwingen over normen en waarden.17
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‘Mensen zijn behalve individuen ook deel 

van een gemeenschap. Die belangrijke chris-

tendemocratische notie behoeft zeker nu ex-

tra nadruk. In zijn HJ Schoo-lezing bena-

drukte Sybrand Buma terecht het belang van 

gemeenschap en traditie. Het was mooi ge-

weest wanneer hij nog wat verder had inge-

zoomd op hoe onze identiteit kan bijdragen 

aan gemeenschapsvorming.’

‘De veelkleurigheid van overtuigingen en 

achtergronden van groepen mensen is een 

belangrijk deel van de Nederlandse traditie. 

Nederland heeft een verleden waarin gods-

dienstige verschillen een grote rol spelen en 

een traditie van verdraagzaamheid waarin 

de vrijheden op het gebied van geweten, 

godsdienst en meningsuiting een pijler vor-

men van de Nederlandse identiteit.’

‘Ons land is ontstaan uit een strijd om vrij-

heid. Willem van Oranjes ideaal van gods-

dienstvrijheid en tolerantie werd toen niet 

geheel gerealiseerd, maar de Nederlandse 

 republiek werd wel een land van gewetens-

vrijheid. Een land dientengevolge waar velen 

heen vluchtten, zoals joden, hugenoten en 

vrijdenkende dissidenten. In een stad als 

Haar lem was begin zeventiende eeuw meer 

dan de helft van de bevolking migrant! Frans 

Hals en Spinoza horen helemaal bij onze 

 eigen Nederlandse traditie. In de twintigste 

eeuw kreeg het eigen karakter van Nederland 

onder meer vorm in de verzuiling, die unieke 

verdeling van het maatschappelijk leven 

langs levensbeschouwelijke lijnen. De Neder-

landse cultuur is open. Niet door te assimile-

ren, maar door ruimte te laten voor eigen-

heid. Het hielp Nederland ook om te gaan met 

het gegeven dat het jarenlang (door Indone-

sië) het grootste moslimland ter wereld was.’

* * *
‘Onmiskenbaar is er een probleem met mi-

grantengroepen. Hoge werkloosheid en jeugd-

problemen vragen aandacht. Maar omge-

keerd geldt dat ook autochtone Nederlanders 

INTERMEZZO
Jos Wienen

‘Laat groepen aansluiting vinden 
bij onze gemeenschap’

Jos Wienen (1960)

Burgemeester van Haarlem.
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INTERMEZZO
vaak op een andere manier participeren dan je 

graag zou zien. Negatief, teleurgesteld en 

boos. Rond de vluchtelingencrisis ben ik met 

een aantal van hen indringend het gesprek 

aangegaan: “Waarom zijn jullie zo tegen de 

opvang van vluchtelingen?” In de antwoor-

den ging het vaak over de straat die achteruit-

gaat: “Steeds meer mensen met psychische 

problemen, schulden, en buitenlanders. Geen 

werk, en ook geen hulp bij persoonlijke pro-

blemen. Getroffen door bezuinigingen, maar 

voor die vluchtelingen kan alles. Het zijn cri-

minelen, gelukzoekers, mensen die hun 

vrouw en kinderen in de steek laten of hen 

juist meenemen op zo’n gevaarlijke tocht. En 

ons eigen land wordt ons afgenomen. Zwarte 

Piet mag niet meer!”’

‘Als groepen dreigen af te haken moeten 

we proberen ze juist aansluiting te laten vin-

den bij de gemeenschap. Of beter gezegd: 

om gemeenschap te laten ontstaan waar 

mensen er zelf aan willen en kunnen bou-

wen. Waar mensen ideeën hebben en verant-

woordelijkheid voor elkaar nemen. Mensen 

doen ertoe en het is belangrijk dat ze ook het 

gevoel hebben dat dat wordt gezien en dat zij 

worden gezien. Maar we dienen ook oog te 

hebben voor afzijdigheid, apathie en een-

zaamheid. Wij lossen dat als overheid niet 

op, maar we kunnen soms wel een zetje ge-

ven, ruimte scheppen en perspectief bieden.’

‘In Katwijk kon ik twee vergelijkbare groe-

pen statushouders volgen. De ene groep deed 

mee met een pilot waarin huisvesting, oplei-

ding in de zorg, intensieve begeleiding, taal-

les en een baangarantie bij succesvol afron-

den van de opleiding waren voorzien. De 

andere groep had eigen huizen, volgde de re-

guliere inburgeringscursussen en was zelf 

verantwoordelijk voor de taalcursus. Het ver-

schil was gigantisch. De ene groep was vol 

energie, werkte hard en sprak snel redelijk 

goed Nederlands. De andere groep straalde 

onverschilligheid uit, klaagde over te weinig 

mogelijkheden, maar ondernam zelf ook wei-

nig. Waar de overheid mensen hielp om met 

hun eigen kwaliteiten aan de slag te gaan, wer-

den geweldige resultaten geboekt. Waar kans-

arme mensen geen stimulans kregen, nam 

hun afhankelijkheid van de overheid toe.’

* * *
‘Graag benadruk ik tot slot de rol van gods-

dienstige gemeenschappen, die veel liefde-

werken verrichten. Niet ruimte voor eigen-

heid is het probleem, maar vijandschap tegen 

anderen en tegen de Nederlandse samen-

leving. Discriminatie van migranten en mos-

lims is kwalijk. Het ondermijnt de goede wil. 

Maar juist vanuit die constatering is het goed 

om de moslimgemeenschap ook aan te spre-

ken op onverdraagzaamheid in eigen kring. 

Aanpassing aan de vrije samenleving is nood-

zaak. Voor intolerantie tegenover het geloof 

van de ander is geen plaats.’

‘Juist de typisch Nederlandse ruimte voor 

verscheidenheid, gecombineerd met ver-

draagzaamheid, helpt om ook in deze verwar-

rende tijden om te gaan met veranderingen. 

De Nederlandse identiteit is geen gesloten 

boek of gestolde geschiedenis, maar een le-

vende en zich ontwikkelende traditie. Het is 

belangrijk dat geboren Nederlanders en 

nieuwkomers samen een gevoel van verbon-

denheid met dit land en zijn cultuurgeschie-

denis ontwikkelen.’

‘Wilhelmus van Nassouwe was ooit een 

vluchteling. Zijn lied als ons volkslied geeft 

de Nederlandse identiteit extra lading en per-

spectief. Het is een prachtig symbool van zo-

wel onze nationale gemeenschap als van 

ruimte voor de eigenheid van heel diverse 

groepen binnen die ene samenleving.’
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De overheid als zedenmeester? 

Een overheid als zedenmeester van de natiestaat is 
onbetrouwbaar als pleitbezorger van patriottisme. 
Zij instrumentaliseert vaderlandsliefde om haar nationale 
soevereiniteit te bekrachtigen. Dit is vooral het geval als 
die soevereiniteit onder druk komt te staan of deels wordt 
opgegeven. Maar natiestaten zijn beslist niet de enige moderne 
krachten die de vaderlandsliefde uitbannen. Het zijn vooral 
technologische revoluties die mensen doen ontwortelen. 
Het huidige pleidooi voor vaderlandsliefde ageert daar wel 
tegen, maar vergeet dat het cultiveren van vaderlandsliefde 
een fundamenteel andere omgang met politieke en 
economische macht vereist.

door Ringo Ossewaarde

De auteur is als universitair hoofddocent sociologie verbonden aan de vakgroep 
Bestuurskunde van de University of Twente.

In de afgelopen vijfentwintig jaar is het vraagstuk van de nationale 
identiteit hevig bediscussieerd, met name in een context van migratie in 
een globaliserende wereld.1 Plots was daar in de jaren negentig, tijdens de 
hoogtijdagen van het paarse neoliberalisme, de kritiek op de ander, de 
andersdenkende, de deviante, de onbegrijpelijke, die nu als ‘allochtoon’ 
werd gedefinieerd. Islam werd geduid als een beangstigende en nogal on-
beheersbare factor in de Hollandse polder. Vervolgens kwam daar tijdens 
Paars ii de kritiek op het multiculturalisme bij. Het beleid dat migranten 
hun eigen zuil moesten krijgen (eigen moskee, eigen media, eigen club, 
enzovoort) werd destijds massaal afgewezen. Multiculturalisme zou een 
bedreiging zijn voor de nationale identiteit.2 Vanaf het kabinet-Balken-
ende i werd in lijn met de integratieagenda van de eenentwintigste eeuw 
een communitaristisch debat over normen en waarden gevoerd, met als 
doel om gemeenschapszin, minder afhankelijkheid van de overheid, meer 
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veerkracht, en meer eigen verantwoordelijkheidsbesef te kweken. En ver-
volgens werden er onder de kabinetten-Balkenende tal van pogingen 
 ondernomen om de zogenoemde Nederlandse identiteitscrisis de kop in te 
drukken – deze crisis van nationale integratie werd in het kader van identi-
teitspolitiek als misschien wel de belangrijkste crisis van het post-Koude 
Oorlogtijdperk beschouwd. Er werd meer richting en duiding gegeven aan 
de nationale identiteit. Een moralistische en bureaucratische politiek van 
waardecatalogi (de waardecatalogus heeft het uiteindelijk niet gehaald) en 
een Canon van Nederland moest leiden tot meer duidelijkheid omtrent 
wat het betekent om Nederlander te mogen zijn.3 Het hedendaagse plei-
dooi voor vaderlandsliefde is een nieuwe troef in de beteugeling van de 
veronderstelde identiteitscrisis.4 En hoewel zo’n patriottisme niet is 
 bedoeld om migranten en moslims als barbaren uit te sluiten, betekent het 
wel dat de ander als een exoot wordt ingesloten in het zogenoemde vader-
land. Kortom, het pleidooi voor vaderlandsliefde kan niet los worden ge-
zien van de nationale integratieagenda van de eenentwintigste eeuw – een 
tijdperk dat wordt gekenmerkt door globaliseringsprocessen en structu-
rele transformatie van naties.

Natiestaat maakt patriottisme onmogelijk

Bij het vormen van natiestaten en het organiseren van nationale integratie 
– zoals de integratie van provincies en de integratie van migranten – treedt 
de overheid typisch op als zedenmeester, in de zin dat zij een nationale 
identiteit vormgeeft. Bij een dergelijke natievorming sneuvelt het patriot-
tisme. Er wordt een officiële nationale taal ingevoerd die nauw is verbon-
den met het machtscentrum van de staat – het Algemeen Beschaafd Neder-
lands. Met die nationale taal worden de talen van tal van vaderlanden 
weggevaagd. Gebouwde natiestaten verdragen patriottisme bijzonder 
slecht. Een moderne politiek van natievorming wordt niet door een klas-
siek patriottisme, maar door een ideologie van nationalisme aangevuurd. 
De prijs van natievorming is het opgeven van het patriottisme. Wat mij 
betreft is dit een zeer hoge prijs. Patriottisme, dat kan worden gedefinieerd 
als een affectief gevoel van politieke verbondenheid met de eigen culturele 
wortels, de eigen taal, geschiedenis, lokale grootheden, fysieke omgeving 
en kunst, is wat mij betreft een zeer groot goed. Zij is een belangrijke vorm 
van liefde die aanzet tot grootse politieke daden en heroïsche offergezind-
heid. Zij is kenmerkend voor burgerschap in haar oorspronkelijke, repu-
blikeinse betekenis. Maar vaderlandsliefde is een kenmerk van gewortelde 
politieke mensen, wier culturele wortels nauw samenhangen met het poli-
tieke en militaire bestaan van de staat. En deze staat is in de oorsprong 
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geen natiestaat met een overheid die door beroepspolitici en ambtenaren 
wordt aangestuurd. Integendeel, zij is een kleinschalige staat van een paar 
duizend patriottische burgers die nauw met elkaar verbonden zijn. Een 
stadstaat kan niet floreren zonder patriottische burgers die gehecht (toe-
gewijd) zijn aan hun vaderland, en die bereid zijn zich te verzetten tegen 
de grootschalige imperialistische machten die de stadstaat verpletteren. 
Graag benadruk ik hier dat patriottisme Grieks-Romeins is in zijn oor-
sprong. De vroege christenen werden gewantrouwd vanwege hun gebrek 
aan patriottisme. Door de patriottische heidenen werden zij doorgaans 
beschouwd als onbetrouwbare burgers, vooral omdat ze weigerden zich te 
onderwerpen aan de stadsgoden. Daar komt bij dat de wereldwijde verbon-
denheid tussen christenen onderling fundamenteler werd geacht dan de 
verbondenheid tussen christelijke en heidense burgers binnen de grenzen 
van de staat.

Het (actief gekweekte) patriottisme dat de Griekse en Romeinse repu-
blieken kenmerkte, werd verpletterd door grootschalige keizerrijken, zo-
als dat van Alexander de Grote en het Romeinse Rijk. Het ethos van impe-
riumvorming stond geen vaderlandsliefde toe, maar kolonialiseerde en 
dwong tot ontworteling, opdat burgers niet zozeer voor hun vaderland 
streden, maar loyaal waren aan hun (over)heerser en het centrum van de 
macht. De Franse denker Simone Weil benadrukt hoe de Romeinse verove-
raars met hun latinisering tal van vaderlanden verpletterden.5 In de mid-
deleeuwen verwerd patriottisme tot een mythe die de tegenstelling tussen 
koninkrijk en republiek wegmoffelde: vaderlandsliefde werd geherdefi-
nieerd als liefde voor de koning.6 Het koningshuis was zogenaamd het 
nieuwe vaderland. In de moderne wereld is het natievorming, een soort 
van imperialisme van binnenuit, dat vaderlanden heeft vermorzeld, niet 
in de laatste plaats om te kunnen emanciperen uit keizerrijken – of als 

separatisme uit natiestaten. Meer 
dan natiestaten waren der gelijke 
keizerrijken bereid om culturele 
diversiteit van vaderlanden te tole-
reren. Natiestaten zijn voortdurend 
bezig om een grootschalige natio-
nale wereld te construeren en af te 
dwingen. In plaats van oude vader-

landen, gekenmerkt door eigen tradities en eigen talen, te cultiveren, pro-
beert zij deze juist om te vormen tot een heerlijke nieuwe wereld van 
nationale soevereiniteit. Nationalisme is bovenal de moderne ideologie 
van het prioriteren van politieke loyaliteit aan nationale soevereiniteit. 
Ik zie het hedendaagse pleidooi voor patriottisme als een hedendaagse 

Natiestaten zijn voortdurend 
bezig om een grootschalige 
nationale wereld te 
construeren en af te dwingen
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uitdrukking van nationalisme, in de context van een veronderstelde natio-
nale identiteitscrisis die meer nationale integratie verlangt. Dit verlangen 
naar nationale integratie is niet zozeer een uitdrukking van vaderlands-
liefde, maar veeleer van nationalisme.

De fundamenteel ontwortelende werking van technologische 

revoluties

Een overheid als zedenmeester van de natiestaat is niet te vertrouwen als 
pleitbezorger van patriottisme. Zij maakt vaderlandsliefde immers tot 
instrument om haar nationale soevereiniteit te bekrachtigen – en dit is 
vooral het geval als die soevereiniteit onder druk komt te staan of deels 
wordt opgegeven. Maar natiestaten zijn beslist niet de enige moderne 
krachten die de vaderlandsliefde uitbannen. Het zijn met name techno-
logische revoluties die mensen ontwortelen. In het moderne tijdperk leid-
de de eerste industriële revolutie, met haar ijzer en spoorwegen, de ont-
worteling van agrarische gemeenschappen in. De tweede industriële 
revolutie, met haar staal, olie, elektriciteit en massaproductie, betekende 
dat werk nu massaal in fabrieken werd georganiseerd. Voor die fabrieken 
was ontworteling pure winst: aan de lopende band moesten medewerkers 
vooral geen bindingen hebben, maar zich richten op de productie. In de 
historische context van de tweede industriële revolutie werd de keyne-
siaanse verzorgingsstaat ontwikkeld om de ontwortelden, inclusief gast-
arbeiders, te beschermen tegen een dehumaniserende economie, zonder 
de voortgang van de technologische revolutie in de weg te zitten. De derde 
industriële revolutie vormt de gevestigde industriële orde om tot een post-
industriële orde. Deze nieuwe orde is georganiseerd rondom digitale tech-
nologieën (bovenal het internet en digitale platforms en nieuwe sociale 
media). Silicon Valleynetwerken, in de losbandige stijl van Californië, wor-
den nu het model voor het organiseren van arbeid. De keynesiaanse verzor-
gingsstaat moet dan worden hervormd tot een postkeynesiaanse verzor-
gingsstaat, ingericht om de digitale revolutie – die radicale ontworteling, 
flexibiliteit, mobiliteit en tijdelijkheid verlangt – te faciliteren. Zo’n her-
vormde verzorgingsstaat biedt niet zozeer collectieve arrangementen als 
bescherming tegen het economisch geweld van grote bedrijven, maar sti-
muleert om eigen verantwoordelijkheid te dragen, vooral op financieel 
vlak. De neoliberale mythe van eigen verantwoordelijkheid – een mythe 
die nadrukkelijk breekt met de christendemocratische visie op gespreide 
verantwoordelijkheid – geeft bij uitstek uitdrukking aan de radicaal ont-
wortelde mens, die gevangenzit in de (ideologische, politieke, economi-
sche, discursieve) structuren van de derde industriële revolutie.7 In deze 
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mythe wordt de verantwoordelijkheid voor bescherming immers afgewen-
teld op het ontwortelde individu, dat machteloos staat tegenover de impe-
riums van vandaag.

Geen technologische revolutie is echter zo radicaal ontwortelend als de 
vierde industriële revolutie. Dit is de revolutie waarin steeds weer nieuwe 
technologieën (zoals robotica, big data, kunstmatige intelligentie, nano-
technologie, algoritmen en kwantumcomputers) fysieke, digitale en bio-
logische werelden met elkaar vermengen. Het is een revolutie waarbij de 
technologisch revolutionairen (zoals Larry Page, Mark Zuckerberg, Elon 
Musk, Jeff Bezos en Jack Ma) gevestigde orden wegvagen en een nieuwe 
technologische wereld organiseren. En zoals altijd bij technologische revo-
luties, gaat het bij het scheppen van zo’n nieuwe orde om de vraag waar de 
macht komt te liggen, en hoe geconcentreerd en dominerend die macht is. 
De strijd van de huidige technologisch revolutionairen wordt gevoerd door 
de grote imperiums van vandaag, zoals Google, Amazon en Alibaba. 
De Nederlandse overheid manifesteert zich echter, net als bij de eerdere 
industriële revoluties, net zo goed als een ontwortelende technologie-
revolutionair. Zij bouwt actief aan een nieuwe technologische samenleving. 
Door big data over onze bewegingen, locaties, activiteiten, interesses, ont-
moetingen, relaties, uitdrukkingsvormen, foto’s, gegenereerd door tal van 
met het internet verbonden apparaten, moet alles registreerbaar worden 
gemaakt. Met het bouwen van de metrische, algoritmische wereld van de 
vierde industriële revolutie, waarin de wereld (en het menselijke lichaam) 
verder en diepgaander wordt gemechaniseerd, vaagt zij iedere voedings-
bodem voor vaderlandsliefde weg. Immers, patriottisme gaat niet samen 
met revolutionair imperialisme, en zeker niet met technologisch imperia-
lisme. Met haar technologiepolitiek en het bouwen van een technologische 
samenleving op mechanische grondvesten kan de overheid dan ook niet 
optreden als de Grote Patriot: zij is de grote ontwortelaar die de ontwortel-
den, veelal met de beste bedoelingen en dienstverlening, voedt aan de 
 moloch van de nieuwste technologie. En in lijn met haar neoliberale agenda 
(die nadrukkelijk wordt voortgezet onder Rutte iii) ziet zij deze ontwortel-
den niet als (potentieel) patriottische politieke dieren, maar als economische 
mensen, wier ondernemerschap en innovatiedrang moeten worden gesti-
muleerd, met de revolutionairen van Silicon Valley als ‘goede’ voorbeeld.

Besluit: geen vaderlandsliefde zonder het hogere

Het huidige pleidooi voor patriottisme kan worden begrepen als een vorm 
van ageren tegen de politiek van ontworteling in een tijdperk van globali-
sering. Het is een roep van ontwortelden, door elkaar gehusseld in de be-
angstigende maalstroom van technologische revoluties en van cultureel 
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verval, om ingebeelde vastigheid, geborgenheid en voorspelbaarheid van 
vroegere tijden – de andere tijden van toen er nog touwtjes uit de brieven-
bussen hingen. De roep van ontwortelden lijkt mij een uitdrukking van 
burgerlijke nostalgie, hoe misplaatst dan ook. Het is echter een valse illusie 
om te geloven dat er ook maar iets van patriottisme in de harten van de 
ontwortelden kan ontspringen in de metrische wereld van de vierde indus-
triële revolutie die nu wordt geconstrueerd. Als coproducent van de vierde 
industriële revolutie is vaderlandsliefde gepropageerd vanuit de nationale 
overheid een farce, zoals ook de zogenoemde joods-christelijke traditie en 
alle hogere waarden zoals democratie, rechtsstaat en mensenrechten 
 secundair en illusoir dreigen te worden. Vaderlanden worden niet verplet-
terd door migranten. En de joods-christelijke traditie wordt niet verzwakt 
door de aanwezigheid van een paar procent moslims – bijna allemaal ge-
marginaliseerd – in onze natie. Nee, alles wat hoog is raakt uit beeld, wordt 
onnodig en zelfs ongewenst gemaakt door de verlokkingen en de hogere 
belangen van de nieuwste technologische revolutie – de verleidingen en de 
belangen van de mammon die geen natiestaat, machtig en moreel zwak als 
zij is, kan weerstaan.

Vaderlandsliefde kan niet tot ontplooiing komen in een technologische 
samenleving die materialistisch of algoritmisch is gefundeerd. Een poli-

tieke tegemoetkoming aan patriot-
tisch, republikeins burgerschap 
vereist een fundamenteel andere 
omgang met politieke en econo-
mische macht, ver voorbij de neo-
liberale agenda. En zij vergt een 
andersoortige relatie met technolo-
gie, ver voorbij de materialistische, 

empiristische fundamenten van big data. Het cultiveren van vaderlands-
liefde in een losgeslagen wereld als de onze betekent radicale intellectuali-
sering, oftewel het opnieuw ontdekken van onze intellectuele wortels in 
het oude Athene. Zij impliceert radicale poëtisering; immers, geen vader-
landsliefde ontpopt zich zonder de centrale plaats van de dichter en van de 
dichtkunst in een samenleving. En zij vereist niets minder dan radicale 
spiritualisering van de wereld. En dit omvat het opnieuw ontdekken van 
onze religieuze wortels. Zo’n ontdekking kan worden gezien als een be-
kering. Zij gaat samen met een volstrekt andere omgang met leven, ziekte, 
lijden, dood, hoop en tragiek. Ik benadruk graag dat geen vaderlandsliefde 
zich kan ontpoppen zonder intense zielskracht en bereidheid om te lijden 
en te sterven, zelfs als het gaat om een verloren strijd tegen de wereldse 
machten.

Vaderlandsliefde kan niet 
tot ontplooiing komen in een 
wereld die materialistisch is 
gefundeerd
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Kunnen we van Europa houden? 
Over de Europese Unie en de 
nationale lidstaten

In het publieke debat worden de Europese Unie en de 
nationale staat vaak als twee elkaar uitsluitende typen 
gemeenschappen gepresenteerd. Maar klopt die tegenstelling 
wel? Holt de Europese samenwerking de zogenoemde 
soevereine natiestaat uit? Of moeten we juist vaststellen dat 
Europa de nationale welvaartsstaat gered heeft? Burgers 
houden veelal van hun vaderland, omdat die hun recht en 
welvaart bracht. Nu wil het geval dat de Europese Unie via 
de nationale staten precies daaraan in hoge mate bijdraagt. 
Zouden we dan niet ook een beetje van Europa kunnen 
houden?

door Jan Dirk Snel

De auteur is historicus.

Een eeuw geleden bestonden veertien van de achtentwintig lidstaten 
van de Europese Unie nog niet, tenminste niet als zelfstandige, internatio
naal erkende soevereine staten. Nog net niet, want daar begon snel ver
andering in te komen. Honderd jaar geleden ging de Eerste Wereldoorlog 
zijn laatste jaar in, al kon uiteraard niemand dat toen met zekerheid voor
zien.

In november 1917 werd in Rusland de staatsgreep gepleegd die als de 
Oktoberrevolutie de geschiedenis zou ingaan. Daarop riep Finland in 
 december de onafhankelijkheid uit, waarna het land nog een bittere oor
log moest voeren voor het werkelijk zijn bestaan kon afdwingen. In 1918 
wisten ook Polen, Litouwen, Letland en Estland zich aan het Russische 
 imperium te onttrekken. Na een hernieuwde bezetting in 1939 zouden de 
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drie Baltische landen in 1991 opnieuw de onafhankelijkheid verwerven. 
Zes van de Europese lidstaten kwamen voort uit de Habsburgse dubbel
monarchie, die in 1918 ten val kwam. Hongarije en Oostenrijk kregen toen 
hun huidige nederige gedaante. Slovenië en Kroatië scheurden zich in 1991 
los uit het destijds opgerichte Joegoslavië. Tsjechië en Slowakije deelden in 
1993 in goed overleg het eveneens in 1918 ontstane Tsjechoslowakije op. In 
1922 trad Ierland na een bloedige opstand uit het Verenigd Koninkrijk. 
En in 1960 en 1964 ten slotte verwierven de voormalige Britse koloniën 
 Cyprus en Malta de onafhankelijkheid.

Terwijl het Congres van Wenen in 1815 de napoleontische opruiming 
van de oude Europese Kleinstaaterei bezegeld had en aan grote rijken zijn 
zegen had gegeven, werd bij de vredesordening die na de Eerste Wereld
oorlog in Versailles en andere Parijse voorsteden bekokstoofd werd, juist 
alle nadruk gelegd op het zelfbeschikkingsrecht der Europese volkeren. 
In de MiddenEuropese strook landen van de Noordpool tot de Middel
landse Zee die destijds ontstond, zette na de val van de Muur in 1989 en de 
ineenstorting van het Sovjetrijk in 1991 deze tendens zich voort. Als de wie
deweerga zochten deze landen, die merendeels onder het juk van het com
munisme waren doorgegaan of soms tot een angstvallige neutraliteit ge
dwongen geweest waren, na de herwonnen vrijheid onderdak bij de 
 Europese Unie: twee (of drie, als je het aloude Zweden meerekent) al in 
1995, acht (in een groep van tien) in 2004, en eentje tien jaar later. De eu 
vormde voor hen de beste garantie op het behoud van vrede, veiligheid en 
nationale soevereiniteit. En ze bood het vooruitzicht op welvaart.

Natiestaten

Over de Europese Unie en die nationale staten – sinds enkele decennia met 
een onvermijdelijk anglicisme ook wel natiestaten genoemd – moet het 
hier gaan.1 Nogal eens zien we dat in het publieke debat die twee als twee 
elkaar uitsluitende typen gemeenschappen worden gepresenteerd. Maar 
klopt de tegenstelling wel?

Het spreken over nationale staten heeft iets tautologisch. Er zijn zeer 
veel potentiële naties op aarde, veel meer dan er ooit een onafhankelijke of 
autonome politieke eenheid kunnen vormen. Niet elk volk krijgt dus een 
staat, maar elke staat schept wel zijn eigen natie.2 De Nederlandse grond
wet zegt bijvoorbeeld al sinds 1815 (toen in artikel 77, nu 50) dat het Neder
landse volk bestaat. Het is dus een constitutioneel postulaat. De aangelegen
heden van de overheid worden gemeenlijk ‘nationaal’ genoemd. In veel 
talen, waaronder het Nederlands, wordt Staatsangehörigkeit omschreven 
als nationaliteit. Ironisch genoeg verscheen dat woord voor het eerst in het 
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Nederduits toen ons land net op
geheven was. Het ging om een kei
zerlijk decreet, waarbij Napoléon 
op donderdag 18 oktober 1810 in 
Fontainebleau het ‘Algemeen regle
ment voor de organisatie van de 
departementen van Holland’ vast
stelde. Daarin kwam ook de be

paling ‘Van de nationaliteit der schepen’ voor: alle vaartuigen die als 
 Hollands – lees: Nederlands – aangemerkt konden worden, zouden voor
taan ‘fransch verklaard’ worden.3 Het ging natuurlijk om een rechtstreekse 
overzetting uit het Frans: ‘De la nationalité des navires’.

Het valt niet moeilijk in te zien waarom juist met de Franse Revolutie 
van 1789 staat en volk zo nauw aan elkaar gekoppeld werden. Wie het over
heidsgezag stoelt op de volkssoevereiniteit, zegt daarmee dat staat en volk 
onlosmakelijk verbonden zijn. De staat bestaat dankzij het volk. En aan
gezien er meerdere staten zijn, moeten er evenzovele volkeren en nationa
liteiten zijn. Wat naar binnen geldt, werkt naar buiten door. Maar als staten 
aldus automatisch volkeren scheppen – nationale volkeren, zou ik bijna 
schrijven –, dan krijgt het begrip ‘natiestaat’ of ‘nationale staat’ ook iets 
hols en overbodigs. In feite gaat het gewoon om de verhouding tussen de 
Europese instellingen en de staten die er lid van zijn.

Samenwerking

En over die relatie was Charles de Gaulle anderhalf jaar na zijn aantreden 
als eerste president van de Vijfde Franse Republiek in januari 1959 niet erg 
te spreken. Op vrijdag 29 en zaterdag 30 juli 1960 nodigde hij de Duitse 
bondskanselier Konrad Adenauer uit voor een aantal persoonlijke gesprek
ken in het Kasteel van Rambouillet.4 De Gaulle vond dat de Europese Com
missie onder leiding van Walter Hallstein zich te zeer als een regering 
 gedroeg. De Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, die in 1952 voor 
vijftig jaar in werking was getreden, was volgens het verdrag van Parijs nu 
eenmaal supranationaal van aard en daar viel niet veel aan te verhelpen, 
maar bij de Europese Economische Gemeenschap en Euratom, die volgens 
de verdragen van Rome in 1958 hun activiteiten voor eeuwig begonnen 
waren, was dat niet zo. Voordat die zich verder zouden ontwikkelen tot ‘des 
superÉtats irresponsables’, dienden ze zo hervormd te worden dat ze de 
aanwijzingen van de regeringen, vergaderd in de Raad van Ministers, zou
den opvolgen: ‘Als het effectief wil zijn, steun wil vinden in het gevoel en de 
betrokkenheid der volkeren, en zich niet wil verliezen in loze theorieën, 

Ironisch genoeg verscheen het 
woord ‘nationaliteit’ voor het 
eerst in het Nederduits toen 
ons land net opgeheven was
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dan kan “Europa” op dit moment alleen maar bestaan uit georganiseerde 
samenwerking tussen de staten.’5

Laat niemand zich vergissen: dit was bepaald geen ‘Eurosceptisch’ 
betoog. De Gaulle wilde juist méér Europese samenwerking, véél meer. 
Hij wilde dat Europa zich energiek zou manifesteren op vier gebieden: 
politiek, economie, cultuur en defensie. Ja, ook dat laatste. De Gaulle 
vertrouwde de Amerikaanse toewijding aan de navo niet en wilde dat 
Europa militair op eigen benen kon staan. Zelfs een gemeenschappelijke 
bevelvoering achtte hij noodzakelijk. De diplomaat Christian Fouchet liet 
hij de jaren erna twee keer – vergeefs – een plan voor verdere politieke 
samenwerking opstellen. Met zijn vier thema’s overtrof De Gaulle in feite 
de plannen voor een Europese Defensiegemeenschap (edg) en een Euro
pese Politieke  Gemeenschap (epg), die in 1954 mede door toedoen van 
zijn politieke geestverwanten afgeschoten waren. Hij wilde alleen een 
andere grondslag: de nationale regeringen zouden samen aan het roer 
staan. Volgens Adenauer stelde De Gaulle zelfs voor om driemaandelijks 
een treffen van de zes regeringsleiders te houden, een idee dat in afge
zwakte vorm pas in 1974 door Valéry Giscard d’Estaing verwezenlijkt 
werd en dat nog veel later, in 2009, met de inwerkingtreding van het 
 Verdrag van Lissabon, zou uitmonden in de Europese Raad als officiële 
instelling.

De ontwikkeling van de Europese samenwerking is oneindig veel trager 
verlopen dan De Gaulle verlangde, maar wie na 65 jaar terugkijkt, moet 
erkennen dat zijn intuïtie richtinggevend was. Nog altijd is de eu het 
 Europa van de nationale staten. Of eerder: meer dan ooit. Het supranatio
nalisme van 9 mei 1950 – de Schumanverklaring – was nodig om het ge
wantrouwde Duitsland weer een volwaardige plaats in de internationale 
gemeenschap te bezorgen, juist door het in te tomen. Tien jaar later, vijf 
jaar nadat de Bondsrepubliek tot de navo was toegetreden, zag De Gaulle 
scherp dat ze die soevereine plaats inmiddels allang verworven had. Sinds
dien heeft de Europese samenwerking, die in 1993 leidde tot de Europese 
Unie, gelijktijdig het pad van supranationalisme en intergouvernementa
lisme bewandeld. De eerste methode is erg geschikt voor wat Luuk van 
Middelaar ‘regelpolitiek’ noemt, de tweede voor wat hij ‘gebeurtenissen
politiek’ doopt.6 De tienduizenden kleine regelingen die het economische 
verkeer verlichten, kunnen communautair afgedaan worden. Maar over de 
echte grote politieke beslissingen gaan de achtentwintig regeringsleiders 
rond die ene ronde tafel in het Brusselse Europagebouw.
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Recht

De uitkomst is dezelfde: de landen van de eu leggen zich vast op wat ze 
afspreken. Of dat nu indirect geschiedt door eerst beperkte bevoegdheden 
af te staan of direct door in de Raad – van de vakministers – of de Europese 
Raad – van de regeringsleiders – vaak veel verdergaande concessies te 
doen, maakt niet uit. In beide gevallen wordt soeverein Europees recht 
geschapen waar de lidstaten aan gebonden zijn. Of, het maakt toch wel iets 
uit: wie zelf ergens mee instemt, is daar moreel nog harder en vooral veel 
openlijker aan gebonden. Zo zien we dan ook dat de grote besluiten van de 
laatste jaren, over de euro en de vluchtelingenproblematiek, door minis
ters en regeringsleiders in onderling overleg werden genomen.7

De Gaulle wilde er zelf bij zijn en zich niet laten gezeggen door een tech
nocratische of bureaucratische commissie. Wat hij misschien niet hele
maal voorzag, was dat als je als nationale staten jaar in jaar uit afspraak na 
afspraak met elkaar maakt, je aldus ook een corpus aan wetgeving opbouwt 
dat als soeverein recht zijn eigen plaats opeist. Vanaf het arrestVan Gend & 
Loos in 1963 heeft het Hof van Justitie in Luxemburg dat telkens weer dui
delijk gemaakt. Onherroepelijk ontstaat er een lichaam aan soeverein 
 Europees recht dat de afzonderlijke soevereiniteit van de lidstaten niet 
opheft, maar wel inperkt. Tegelijk wordt dat recht wel via de lidstaten uit
gevoerd en vormt het dus een onderdeel van het rechtssysteem van elke 
soevereine lidstaat. Als het Verenigd Koninkrijk in 2019 de Europese Unie 
definitief verlaat – het ultieme formele bewijs voor nationale soevereiniteit 
– zal het ter wille van de betrekkingen nog steeds het overgrote deel van 
het Europese recht als eigen recht behouden, zoals ook Noorwegen en 
Zwitserland dat nu al overnemen.

Redding

In 1992 publiceerde de Britse economisch historicus Alan Milward The 
 European rescue of the nation-state. Het werd een beroemd boek. Trefzeker 
liet Milward zien dat de hooggestemde verhalen over de totstandkoming 
en de ontwikkeling van de Europese integratie van de grote Europese fede
ralisten hooguit voor de helft klopten. De Europese samenwerking ging 
niet ten koste van de nationale staten, maar ondersteunde juist hun legiti
miteit. Nationale politici als de Belg PaulHenri Spaak, de Fransman Robert 
Schuman, de Duitser Konrad Adenauer en de Italiaan Alcide de Gasperi 
beseften maar al te goed dat de nationale staten, beter dan in de jaren der
tig was gelukt, de actieve steun van de bevolkingen dienden te verwerven. 
In Frankrijk en Italië waren er bovendien grote communistische partijen 
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die openlijk sympathiseerden met het totalitaire bewind achter het IJzeren 
Gordijn. In hoog tempo werd allerwegen de welvaartsstaat uitgebouwd.8 
De Europese samenwerkingsverbanden en de navo boden daarbij een vei
lig kader. Europa was een elastisch ideaal, zoals Robin de Bruin het met 
een term ontleend aan J.L. Heldring typeerde: vanuit verschillende invals
hoeken kon ieder verwachten door de samenwerking meer ruimte voor 
verwezenlijking van de eigen nationale politieke idealen te winnen.9

Milwards nuchtere constateringen boden al bij voorbaat de weerleg
ging, nog voordat Thierry Baudet enkele jaren geleden zijn rabiate kruis
tocht tegen het supranationalisme begon. Hij gaat daarbij uit van een vol
strekt theoretisch soevereiniteitsbegrip. Natuurlijk vormt soevereiniteit in 
het internationaalrechtelijk verkeer een handzame richtlijn, zoals rijks
onmiddellijkheid dat voorheen in het Heilige Roomse Rijk deed. Uiteraard 
was de macht van de abdis van Thorn en de hertog van Brabant ongelijk, 
maar in zekere zin stonden ze toch op hetzelfde niveau. Natuurlijk hebben 
Malta en Luxemburg minder in de melk te brokkelen dan Frankrijk en 
Duitsland, maar toch zitten alle regeringsleiders als gelijkwaardigen rond 
dezelfde Brusselse tafel – en telt iedere stem. Baudets hele betoog hangt af 
van hoe hij interne soevereiniteit ziet. In lijn met het revolutionaire den
ken van 1789 ziet hij die als één en ondeelbaar. In de plaats van de absolute 
vorst komt alleen het met democratische rechten beklede volk. Zijn aanval 
op het Europese supranationalisme is het spiegelbeeld van het oude fede
ralistische verhaal, nu alleen met een omgekeerde, negatieve lading.10 Wat 
hij niet wil zien, is dat in een rechtsstaat de soevereiniteit juist over vele 
machten en over duizenden of tienduizenden beperkte bevoegdheden 
verdeeld is. Het recht is soeverein. Een effectief rechtssysteem vertoont 
samenhang, maar dat ene systeem kan best zowel de Unie als die nationale 
lidstaten omvatten.

Gemeenschappen

Recht is conservatief; het houdt vast wat eenmaal geregeld is. De eu vormt 
daarmee de beste waarborg voor de nationale soevereiniteit van de lid
staten. Voor 1940 waren kleine, neutrale landen als Nederland, België of 
Luxemburg hun leven nooit zeker. Ze konden zomaar opgeslokt worden 
door grote buren als het oude Frankrijk of het nieuwe Duitsland van 
 Bismarck. En dat gebeurde ook. Nu is dat voorbij. Maar omdat de eu zo 
sterk op nationale basis functioneert – waarbij de vertegenwoordiging van 
kleine landen in het Europees Parlement relatief bijvoorbeeld sterker is 
dan die van grote – biedt ze eigenlijk ook geen ruimte voor nieuwe ontwik
kelingen. Juist de veilige rechtsruimte die het vrije verkeer van personen, 
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goederen, diensten en kapitaal biedt, maakt een lossere organisatie van de 
staten mogelijk. Het Europa van de staten is in hoge mate ook een Europa 
van de regio’s – maar alleen als regio’s als Vlaanderen en Catalonië bereid 
zijn om binnen hun statelijk verband te blijven. Goedgekeurde opsplitsing 
van Spanje of België zou immers betekenen dat ze ineens twee vertegen
woordigers rond de onderhandelingstafel zouden krijgen – om over vele 
andere complicaties nog maar te zwijgen.11

Als het over nationale staten en dus naties gaat, komt vroeger of later wel 
iemand opmerken dat het om ‘verbeelde gemeenschappen’ gaat. En stee

vast is dan de suggestie dat het om 
subjectieve, in feite verzonnen voor
stellingen gaat, die men met wat 
meer rationaliteit ook zou kunnen 
doorprikken. Met zijn imagined 
communities bedoelde Benedict 
Anderson echter precies het tegen
deel. Hij ging ervan uit dat in een 
gemeenschap mensen elkaar per

soonlijk kennen. Anders is het geen Gemeinschaft, maar een Gesellschaft. 
Anderson stelde echter vast dat naties wel degelijk als echte gemeenschap
pen konden functioneren. Iemand uit Winschoten kan zich oprecht ver
bonden weten met een inwoner van Terneuzen, zonder dat ze elkaar ooit 
ontmoet hebben. Ze hebben werkelijk iets gemeen. Elke gemeenschap die 
groter is dan een dorp in zijn oervorm, noemt Anderson daarom een ver
beelde gemeenschap.12

De term is daarmee ook wat leeg, want historici hebben altijd geweten 
dat ook pakweg middeleeuwse steden met drieduizend inwoners, die 
 elkaar niet allemaal persoonlijk kenden, reële gemeenschappen waren. 
De inwoners hadden namelijk echt iets gemeenschappelijk: dezelfde rech
ten en vrijheden. Daar draait het om bij nationale gemeenschappen: staten 
verschaffen hun burgers recht, en hopelijk vrijheid. Als het over naties 
gaat, gaat het vaak over taal, cultuur, religie en geschiedenis, en gedeelde 
symbolen zijn niet zonder belang, maar de kern is toch dat men één rechts
gemeenschap deelt. Daarom bloeide tijdens de bezettingsjaren de vader
landsliefde op: omdat mensen beseften wat ze aan vrijheid en recht ver
loren hadden. Daarom kunnen mensen van hun land houden.

Liefde

Kunnen mensen ook van de Europese Unie houden? Ja, een beetje. De eu 
zorgt namelijk voor een nog veel grotere rechtsgemeenschap die ook ons 

Als het over naties gaat, gaat 
het vaak over taal, cultuur, 
religie en geschiedenis, maar 
de kern is toch dat men één 
rechtsgemeenschap deelt
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dagelijks leven veraangenaamt. Maar de betrokkenheid bij de eu verloopt 
nog steeds grotendeels via nationale kaders, of het nu gaat om het verkie
zen van vertegenwoordigers voor het Europees Parlement of het al dan niet 
argwanend volgen van wat ministers en regeringsleiders aan de Brusselse 
vergadertafels binnenhalen of ‘weggeven’. Juist de eu waarborgt de natio
nale soevereiniteit, al is die gedeeld, en het is daarom niet vreemd dat het 
nationale wijgevoel voorop blijft staan. Juist zo functioneert de staten
bond. Wij denken als Nederlanders, maar zijn onderhand nauw betrokken 
bij wat er in Griekenland gebeurt – of bij wat de Finnen daar nu weer van 
vinden.

In februari 1940, een paar maanden voor de Duitse inval, hield Johan 
Huizinga in Leiden drie lezingen over patriottisme en nationalisme in de 
Europese geschiedenis. Aan het slot maakte hij een wijze opmerking die 
elk deugdzaam patriottisme in het juiste perspectief plaatst: ‘Ieder be
schaafd en weldenkend mensch heeft naast zijn eigen volk enkele vreemde 
naties lief, wier land hij kent, wier geest hij bemint.’13 Zo is het.14
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als afzonderlijke publicatie: Johan 
Huizinga, Patriotisme en nationalisme 
in de Europeesche geschiedenis tot het 
einde der 19e eeuw. Haarlem: H.D. Tjeenk 
Willink & Zoon, 1940.

14 Ik wil Robin de Bruin bedanken voor 
zijn adviezen en zijn commentaar, maar 
bovenal voor de vele goede gesprekken 
die we over Europa gevoerd hebben.
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Waarom patriottisme 
belangrijk is

Nederland heeft een sterk, onderhuids nationaal bewustzijn, 
maar kampt tegelijkertijd met een identiteitscrisis. Veel 
mensen gevoelen dat de basis voor onze democratie, het 
verhaal van wie ‘wij’ zijn, onder druk staat. Dat heeft veel 
oorzaken: de globalisering van de economie, die steeds meer 
is losgekoppeld van de lokale gemeenschappen die haar van 
morele en institutionele kaders voorzagen; en ook de vestiging 
van grote groepen mensen met andere culturen, waarden en 
loyaliteiten, waarvan niet altijd duidelijk is in hoeverre ze 
tot ons ‘wij’ willen toetreden. Het politiek uitdragen van een 
bescheiden patriottisme kan daarbij een verbindende rol 
spelen.

door Diederik Boomsma

De auteur is voorzitter van de cda-gemeenteraadsfractie in Amsterdam, milieu-
kundige en promovendus rechtsfilosofie aan de Universiteit Leiden.

‘Ik word de president van de patriotten en niet die van de natio-
nalisten!’ zei Emmanuel Macron tijdens de Franse verkiezingsstrijd. Daar-
mee wilde hij zich distantiëren van Marine Le Pen, indachtig de woorden 
van zijn voorgangers De Gaulle (‘Le patriotisme, c’est aimer son pays. 
Le nationalisme, c’est détester celui des autres.’) en Mitterrand (‘Le natio-
nalisme, c’est la guerre!’). Als buitenstaander haalde Macron een verplet-
terende overwinning, die aansluit in het rijtje van de eerdere anti-establish-
mentzeges van Trump en de voorstanders van een brexit. Ondertussen 
dringt zich overal in Europa de vraag naar de legitimiteit en toekomst van 
onze nationale identiteiten op.

Bezorgde eu-leiders waarschuwen voor nieuw nationalisme als een aan-
val op de open samenleving. Maar vaak lijken zelfs voorzichtige pleidooien 
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voor een herwaardering van nationale identiteit al snel te worden be-
schouwd als kneuterig gedram, een knieval voor de populist, een stap 
 achteruit of zelfs eentje op het glibberige pad naar haat, geweld en uit-
sluiting. Wie daarvoor pleit is een ‘deplorable’, of iemand die naar ze hen-
gelt voor electoraal gewin. Sommigen halen daar hun neus voor op, com-
fortabel in de gedachte dat zij wél aan de goede kant van de geschiedenis 
staan. Maar je neus ophalen is zelden een zinnige en nooit een christen-
democratische reactie, en deplorabel is het verlangen naar een positief 
verhaal over wie wij zijn ook niet.

Nederland heeft een sterk, onderhuids nationaal bewustzijn, maar 
kampt tegelijkertijd met een identiteitscrisis. Veel mensen hebben het 
gevoel dat de basis voor onze democratie, het verhaal van wie ‘wij’ zijn, 
onder druk staat. Dat heeft veel oorzaken: de globalisering van de econo-
mie, die steeds meer is losgekoppeld van de lokale gemeenschappen die 
haar van morele en institutionele kaders voorzagen; het ontrafelen van 
traditionele rolpatronen en verbanden die de identiteit schraagden; en ook 
de vestiging van grote groepen mensen met andere culturen, waarden, 
opvattingen en loyaliteiten, waarvan niet altijd duidelijk is in hoeverre ze 
tot ons ‘wij’ willen toetreden – terwijl de mensen die er in de eerste plaats 
over gaan nog steeds worstelen om de juiste taal en manier te vinden om de 
vragen die dit opwerpt aan te kaarten, of zelfs de indruk wekken een van 
‘ons’ losgeweekte mondiale agenda met andere belangen na te streven. Zou 
het uitdragen van een bescheiden patriottisme daarbij een verbindende rol 
kunnen spelen? De vraag die we onszelf ook moeten stellen is wat er ge-
beurt als je het thema verder links (of extreem rechts) laat liggen, en wat de 
alternatieven zijn. Hoe kunnen we gezonde vormen van patriottisme aan-
spreken zonder de verkeerde te ontketenen? Zelfs, of eigenlijk júíst wie 
denkt dat het pleidooi voor vaderlandsliefde gevaren met zich meebrengt, 
dient zich dat af te vragen.

Patriottisme en identiteit

Om vooruit te komen in het leven jagen mensen hun eigen ambities en 
belangen na, maar daarbij moeten ze voortdurend samenwerken op 
 manieren die dat streven ook inperken, anders wordt het een chaos waar 
niemand wat aan heeft. Een samenleving kan alleen tot bloei komen als 
de leden zich inzetten voor het algemeen belang, bereid zijn de offers te 
brengen die dat altijd met zich meebrengt, en dat ondertussen ook als 
 zinvol kunnen ervaren. Dat kan, vooral als ze denken daarmee iets in stand 
te houden waar ze van houden en waarvan ze het idee hebben dat het ook 
de moeite waard is; kortom, als er een vorm van liefde in het spel is.
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Liefde is een bevestigende en 
verheffende kracht: ze laadt neu-
trale plaatsen en gewone bezig-
heden met een speciale en morele 
betekenis. De meeste verstandige 
mensen die er de afgelopen millen-
nia over hebben nagedacht, vonden 
patriottisme als dappere toewijding 
aan de eigen gemeenschap dan ook 

een buitengewoon goed idee. De neiging om ‘partijdig’ te zijn voor eigen 
streek, groep of land helpt om de minstens zo natuurlijke neiging tot 
 egoïsme te bestrijden, en tegengestelde belangen van individu en collec-
tief te verzoenen.

Elke samenleving, en elke groep, berust op een idee van wie er tot dat 
‘samen’ behoren, en wie dus niet. Nu is identiteit uiteraard gelaagd. Ikzelf 
ben een Boomsma, promovendus, christendemocraat, christen en katho-
liek, Nederlander, Europeaan, ecoloog; allemaal overlappende identiteiten 
met hun eigen verwachtingen en verplichtingen. Maar sommige van die 
groepen fungeren ook als collectief, in die zin dat ze namens hun leden 
beslissingen nemen en die dan kunnen opleggen (waardoor identiteiten 
ook kunnen botsen). In zo’n geval is het cruciaal om te weten wie er wel bij 
horen en waarom, want dat bepaalt wat de leden elkaar verschuldigd zijn 
en of dat legitiem is.1 Het begrip van en het verhaal over het ‘wij’ vormen de 
basis voor het vertrouwen waarmee een groep als zodanig functioneert. 
Dat geldt des te meer in een democratie. Identiteit is op die manier ook 
verbonden met soevereiniteit, oftewel met de vraag wie de beslissingen 
mag nemen. Democratische politiek berust op een gedeelde identiteit, 
en als die ontbreekt, ontstaat op den duur het gevoel dat die beslissingen 
oneigenlijk worden opgelegd. We zien dan ook dat een democratie niet 
goed kan functioneren in plaatsen waar geen enkel nationaal bewustzijn 
bestaat. Somalië heet bijvoorbeeld terecht een failed state, omdat er geen 
centrale regering is die de orde kan handhaven. Het onderliggende pro-
bleem is echter dat het in de eerste plaats een failed nation is, omdat er 
geen gedeelde loyaliteit is, maar alleen een verzameling ruziënde clans. 
Wat ontbreekt, is een basis van gezond patriottisme.

Patriottisme en de natiestaat

Dat brengt ons tot een belangrijk onderscheid. Het ‘wij’ dat mensen 
 verbindt in een gezamenlijke identiteit kan grosso modo drie politieke 
vormen aannemen.2

Liefde is een bevestigende en 
verheffende kracht: ze laadt 
neutrale plaatsen en gewone 
bezigheden met een speciale en 
morele betekenis
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In tribale samenlevingen is de identiteit gebaseerd op het (fictieve) idee 
van een gezamenlijke afstamming, een soort extended family. De clan is 
hecht en dwingt een sterke loyaliteit af, maar is wel erg gesloten voor 
nieuwkomers of vreemdelingen.

Dan is er de geloofsgemeenschap, waarvan het lidmaatschap is ge-
baseerd op een gedeelde religie.3 Zo’n gemeenschap is minder gesloten 
dan de tribale samenleving, want door een bekering kun je toetreden. 
Wel is het hier de vraag hoe er moet worden omgegaan met mensen die iets 
anders geloven, en wat de status is van de seculiere wetten die gelden.

De derde vorm is de natiestaat zoals die langzaam in het Westen tot 
stand is gebracht, waarbij de identiteit is gebaseerd op het bewonen van 
een specifiek grondgebied met zijn culturele en historische erfgoed, waar-
van ‘wij’ zeggen: ‘Dit is géén neutraal stukje real estate, maar de plek waar 
wij “thuishoren”, en die wij welvarend en vrij hebben gemaakt.’ Daarbij 
horen, volgens de theorie van Ernest Renan, het idee van een gedeeld 
en groots verleden, de wens om samen te leven, en een beeld van een ge-
zamenlijke toekomst.4 Dat is de meest ‘open’ collectieve identiteit die er 
is, omdat deze groepen en individuen van verschillende etniciteiten en 
religies kan verenigen in een high-trust-samenleving, en de basis biedt 
voor het soort compromissen waar de democratische politiek op draait. 
Dergelijk patriottisme komt niet voort uit grootse, gruwelijke en mee-
slepende projecten voor de toekomst, zoals het communisme of het 
 fascisme, maar ontstaat vanzelf in de loop van de tijd door wederzijds con-
tact als lid van een concrete en historisch gegroeide cultuurgemeenschap.

Patriottisme en nationalisme

In februari 1940, luttele maanden voordat zes Duitse pantsertreinen on-
uitgenodigd over onze grens denderden, hield ‘onze’ historicus Johan 
Huizinga een drietal lezingen bij het Studium Generale van de Universiteit 
Leiden: ‘Twee krachten, die in het onzalige heden het wereldorganisme 
spannen en schokken als een koorts, ten goede of ten kwade: patriottisme, 
de wil tot handhaving en verweer van wat eigen en dierbaar is, de wil die in 
hechte gemeenschap thans overal op de zwaarste proef wordt gesteld, en 
nationalisme, de machtige drift tot heerschappij, de zucht om het eigen 
volk of den eigen staat te laten gelden vóór, boven en ten koste van ande-
ren.’5 Patriottisme is defensief, nationalisme is heerszuchtig; patriottisme 
is ‘genegenheid’, nationalisme is ‘twist’; nationalisme sluit uit, terwijl 
 patriottisme juist mensen insluit.6 Patriottisme impliceert ook een ‘wel-
overwogen besef en een streven’, en een diepe morele verplichting, ‘slechts 
door het opperste richtsnoer in het geweten begrensd’.7 Geen ‘My country, 
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right or wrong’ dus, zoals begin vorige eeuw werd geroepen om een 
 blinde loyaliteit aan te duiden, als een soort vrijbrief voor wandaden. 
G.K. Chesterton had er al op gewezen dat die zin zoiets betekende als: 
‘My mother, drunk or sober.’8 Op zich waar, maar geen fatsoenlijk mens 
laat het koud wat zijn moeder doet of laat, en hij voelt zich juist verplicht 
om, wanneer nodig, kritiek te leveren; ‘right or wrong’ als attitude verraadt 
juist een gebrek aan liefde.

Volgens Huizinga zijn patriottisme en nationalisme geen van beide 
recente fenomenen, en hebben ze altijd in wisselende vormen bestaan, ook 
al komt het woord ‘patriottisme’ zelf pas in de zeventiende eeuw naar 
 voren – als ‘isme’ dan, want het Grieks gaf ons het woord patris als ‘vader-
land’ en zo heeft het al een herkenbaar nostalgische klank in de Ilias. 
 Middeleeuwse geschriften bevatten tal van verwijzingen, zowel in smalle 
zin als geboortestreek, als in ruimere zin als staatkundige eenheid. Europa 
is ontstaan uit het samensmelten van allerlei verschillende stammen tot 
een supra-etnisch christelijk imperium waarvan het universalisme tot 
uitdrukking kwam in de figuur van een religieus leider wiens autoriteit die 
van alle koningen ontsteeg, met één kerk en één liturgische taal, die een 
‘hemels vaderland’ naast het aardse beloofde. Zo kent de Europese bescha-
ving een dubbele grondslag: de geestelijke en culturele eenheid van de 
kerk, tegenover een staatkundige diversiteit. Huizinga wijst er in dat kader 
op dat het nationalisme in Europa lijkt op te komen als reactie op de ont-
wikkeling dat het universalisme niet langer de geestelijke aanspraak van 
de paus is, maar een politiek karakter krijgt. ‘Het schijnt niet te veel ge-
zegd, dat een bewust politiek nationalisme zich in het middeleeuwsche 
Westen het eerst vertoont als tegenstand tegen de Duitsche keizerpolitiek 
der Hohenstaufen.’ Andere auteurs wijzen naar de missie van kardinaal 
Richelieu (1585-1642; ook wel bekend als ‘l’éminence rouge’), minister van 
Lodewijk xiii, om van Frankrijk de ‘uitverkoren’ natie te maken, bedoeld 
om over de rest van Europa te heersen. Daarbij verengde hij het universa-
lisme van de kerk tot de goddelijke roeping van één specifieke natie, en 
schrok er ondertussen niet voor terug om op allerlei manieren te stoken in 
de Dertigjarige Oorlog (1618-1648).9 De geest van het onversneden nationa-
lisme breekt definitief door in het pamflet Wat is de derde stand? uit 1789 
van de oprichter van de jakobijnen, abbé Sieyès (1748-1836): ‘De natie gaat 
overal aan vooraf. Zij is de bron van alles. Haar wil bepaalt wat wettig is (…). 
Hóé een natie die wil uitoefent doet er niet toe, áls zij die maar uitoefent; 
elke procedure volstaat, haar wil is de hoogste wet.’10

Nationalisme zoals dat doordrong met de Franse Revolutie, is een soort 
zelfverafgoding, een collectieve vorm van narcisme die de plek inneemt 
van echte religie, waarbij het universalisme van de kerk een politiek karak-
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ter krijgt. Na de oorlog ontstond een consensus dat nationale loyaliteiten 
langzaam zouden moeten worden ontmoedigd, omdat ze de destructieve 
drijfveren achter de oorlog waren geweest. Maar was die conclusie terecht? 
Het perverse ultranationalisme van de nazi’s staat mijlenver af van het 
positieve patriottisme elders in Europa. Ook in Nederland vormde een 
dergelijke vaderlandsliefde juist de inspiratie om zich tegen het totalita-
risme te verzetten. Het brengt ook Chestertons vergelijking in herinnering 
van een man die liefde geheel afwijst omdat er uit liefde ook weleens een 
crime passionnel wordt gepleegd. Kind en badwater dus. Patriottisme 
hoort juist niet in de onderbuik, maar in de borstkas. Het Nederlandse 
patriottisme was doorgaans ook niet zo oorlogszuchtig of vervuild met 
gezwollen taal als dat van sommige van onze buurlanden. De relatieve 
 ingetogenheid ervan is daarbij zelf een onderdeel van onze identiteit. 
Maar daarmee is het misschien ook wel minder eenvoudig om er deel-
genoot van te worden.

Het individualisme en het materialisme van de afgelopen decennia 
 hebben ons halfblind gemaakt voor de fundamentele rol van die eerste 
persoon meervoud in zowel politieke als existentiële zin. Het postmoderne 
project sinds de jaren zestig was om de mens te bevrijden van traditionele 
banden en plichten, waaronder die jegens het vaderland. De progressief-
liberale orthodoxie lijkt er nu op neer te komen dat de enige significante 
menselijke realiteiten die zijn van het individu en de mensheid, met niets 
ertussenin. Postnationalisten zijn ook vaak postchristenen; ze erkennen 
noch een Vader in de hemel, noch een vaderland op aarde. Daarmee zijn de 
twee belangrijkste bezielende krachten van de cultuur ontmanteld. Maar 
wat is ervoor in de plaats gekomen? Het populisme is voor een deel een 
reactie op de ondraaglijke lichtheid van dat postmoderne project. Op dit 
moment heeft de samenleving geen behoefte aan (nog meer) bevrijding, 
maar juist aan een verhaal van wat ons bindt. ‘De arbeider heeft geen 
 vaderland’, schreef Marx. Dat was een kapitale vergissing. De arbeider, 
voor zover die zou bestaan, heeft nog steeds een nationale gemeenschap 
waar hij aan hecht – wellicht zelfs nog meer dan de multinational of de 
kosmopolitische bankier, als we niet uitkijken, want die laatstgenoemden 
kunnen overal wel werken, terwijl de meeste arbeiders toch gericht zijn op 
hun eigen gemeenschap.

Patriottisme als politieke opdracht

Misschien was het zeventig jaar geleden belangrijk om de ‘harde’ identitei-
ten en loyaliteiten te ontmantelen. Nu is echter het risico dat het grimmige 
spook van de jaren dertig weer de kop opsteekt veel kleiner dan dat van een 
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solidariteitsvacuüm dat ontstaat als we het gezonde verlangen naar ge-
meenschap veronachtzamen. Ons hart is gemaakt voor de liefde, en wat we 
liefhebben vormt ons. Als gezonde vaderlandsliefde niet wordt gevoed, zal 

die impuls geen stille dood sterven, 
maar muteren tot een destructieve 
 variant ervan, of ruim baan bieden 
aan de grotere spirituele bedreigin-
gen van onze tijd: futloosheid en 
egoïsme. Wat nu nodig is, is het 
 formuleren van een nieuw, inclusief 
verhaal over ‘wie wij zijn’ dat toe-
gankelijk is voor autochtoon én 
 allochtoon, jong én oud, rijk én arm, 

hoogopgeleid én laagopgeleid. Dat is bij uitstek een taak voor het cda, aan-
gezien de christendemocratie van oudsher een sterk besef in zich draagt van 
het historische karakter van politiek en identiteit, waar liberalisme en socia-
lisme veel meer bezig zijn met abstracte principes dan met concrete ge-
meenschappen.

Een goed begin zou zijn om een dergelijk ‘zeker idee van Nederland’ 
uit te dragen en te benoemen. Politici hebben immers niet alleen een wet-
gevende, maar ook een belangrijke retorische rol. Een gezonde vaderlands-
liefde kan de basis zijn voor een herstel van de solidariteit: tussen de 
 doden, de levenden en de ongeborenen; jong en oud; hoog- en laagopge-
leid; rijk en arm. Het is geen knieval voor het populisme, maar juist dat-
gene wat het in goede banen kan leiden.

Noten
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state of Britain now. Londen: Blooms-
bury, 2017.
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destructieve variant ervan, 
of ruim baan bieden aan 
futloosheid en egoïsme
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Begin september hield Sybrand Buma de 

jaarlijkse HJ Schoo-lezing. De formatie be-

vond zich in een beslissende fase. Terwijl 

vvd, cda, D66 en ChristenUnie elkaar op 

steeds meer punten van praktische politiek 

naderden, ging Buma op 4 september in de 

Rode Hoed de diepte in. ‘Verwarde tijden!’ die 

om richting vragen, zo luidde de titel van zijn 

betoog, waarin hij de huidige samenleving 

vanuit de christendemocratie doordacht.1 

Buma kreeg lof voor de diepgang van zijn 

betoog, maar er was ook kritiek. Op zijn 

werkkamer aan het Binnenhof gaat Buma 

nader in op zijn lezing en op het debat dat 

volgde.

De afgelopen jaren hebt u vaker aandacht 

gevraagd voor de Nederlandse identiteit, 

voor vaderlandsliefde en voor het belang 

van gemeenschappelijke waarden. Een 

‘Ook voor het cda geldt dat we de pijn 
van mensen beter moeten begrijpen’

In gesprek met Sybrand Buma

door Marc Janssens & Maarten Neuteboom

De auteurs zijn respectievelijk hoofdredacteur en redacteur van Christen Democratische 

Verkenningen.

‘Een cultuur gestempeld door het christendom sluit niet uit, maar 
nodigt juist uit. Tegelijk biedt het een huis dat ook een thuis is en 
identiteit verschaft.’ Dat zegt Sybrand Buma naar aanleiding van het 
debat dat volgde op zijn Schoolezing. ‘Ik heb me gericht op de zorgen 
van mensen die zich het slachtoffer voelen van grote veranderingen 
in ons deel van de wereld, omdat zij op dit moment de loop van onze 
westerse democratieën in hoge mate bepalen. Dit zijn niet zozeer boze 
burgers die niet zo moeilijk moeten doen, maar “gewone Nederlanders” 
met vaak terechte zorgen. Dat betekent niet dat zij de enige gewone 
Nederlanders zijn, want dat is geen exclusief begrip.’
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Waar zit dat christelijke in onze samen

leving volgens u precies in?

‘Onder andere in het feit dat we het belang-

rijk vinden om voor elkaar te zorgen. Dat is 

meer dan altruïsme. Diep vanbinnen besef-

fen we dat het niet slechts gaat om de zorg 

van en voor zeventien miljoen individuele 

mensen, maar dat het gaat om een gezamen-

lijk verantwoordelijkheidsgevoel voor het 

collectief. Daar schuilen een mens- en een 

wereldbeschouwing achter die wezenlijk 

anders zijn dan die van de politieke stromin-

gen die uit de Franse Revolutie voortkomen. 

Christendemocraten beseffen dat de zo-

van de cdacampagnethema’s was zelfs 

‘waarden en traditie’. Verwachtte u de 

 grote hoeveelheid reacties op uw lezing?

‘Ik was blij dat de lezing veel reacties heeft 

opgeroepen. Een politicus houdt vaker beto-

gen, maar dan roept hij het kabinet meestal 

op om iets zo snel mogelijk te regelen. Ik heb 

al langer de behoefte – daarom heb ik ook 

het boek Tegen het cynisme geschreven2 – om 

aan te geven dat er veel langere lijnen in de 

politiek lopen. Daarover wil ik het debat 

voeren en dat is gelukt.’

Zijn er ook reacties gekomen die u hebben 

verrast?

‘Veel positieve reacties kreeg ik van mensen 

die de hoofdlijn van de christendemocratie 

herkenden: het belang van een collectief 

verantwoordelijkheidsgevoel tegenover de 

nadruk op het individueel eigenbelang. 

Deze lijn gaat heel ver terug en heeft te 

 maken met onze christelijke wortels. Ik 

geloof absoluut dat de herontdekking van 

dit collectief een van de belangrijkste ont-

wikkelingen van onze tijd is. We lijken als 

westerse wereld wel heel individualistisch, 

maar eigenlijk missen we de gezamenlijk-

heid en verlangen we daar ook naar. In deze 

constatering verschilt onze christendemo-

cratische beweging wezenlijk van andere 

politieke stromingen, die alles verwachten 

van het individu, de markt of de overheid. 

Onze westerse wereld mag dan misschien 

minder kerkelijk zijn geworden, in ons 

doen en laten zijn we nog steeds zo christe-

lijk als altijd. Dat verhaal moet verteld wor-

den, niet omdat het cda zo belangrijk is, 

maar omdat onze samenleving dat nodig 

heeft.’

Sybrand Buma (1965)

Fractievoorzitter en lid van de Tweede Kamer 
namens het CDA
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ruimte te geven het mooie van het christen-

dom niet te relativeren. Het is immers niet 

toevallig dat we zo’n mooie balans in Neder-

land hebben gevonden. Eerlijk gezegd vind 

ik het jumping to conclusions als je deze 

waarde van het christendom verbindt met 

een exclusief nationalistische benadering.’

U zegt niet alleen dat het christendom een 

rol heeft gespeeld door zijn nadruk op indi

viduele vrijheden, maar spreekt over een 

christelijke culturele identiteit die ons land 

gestempeld heeft. Is het dat laatste wat 

mensen mogelijk als uitsluitend ervaren?

‘Laten we vooropstellen dat ik niet zeg dat 

iedereen in een bepaald stramien christelijk 

moet denken, laat staan het christelijk geloof 

moet aanhangen. Ik zeg dat de omgangsvorm 

in ons land in een lange, door het christen-

dom gestempelde traditie is ontstaan. Dat 

gaat met vallen en opstaan. Maar de balans 

tussen vrijheid en verantwoordelijkheid, de 

manier waarop we met gezag omgaan en de 

vrijheid van geweten zijn allemaal aan het 

christendom verbonden. Dat geldt zelfs voor 

de gelijkheid van man en vrouw, ook al besef 

ik dat het lang heeft geduurd voordat het in 

de Europese samenlevingen zover was. 

 Binnen de kerk is dat met vallen en opstaan 

gegaan, maar in de Bijbel is de basis voor 

deze gelijkheid wel te vinden. Ook het huma-

nisme is – in tegenstelling tot wat veel mo-

derne humanisten beweren – geen breuk met 

het christendom; het humanisme was zonder 

christendom niet eens mogelijk. Die nadruk 

betekent niet dat onze christelijke cultuur 

hoger is dan andere culturen. Maar het is wel 

een cultuur die wij willen doorgeven, omdat 

we er ons thuis bij voelen en menen dat zij 

hier op dit deel van de wereld past.’

genoemde herontdekking van het individu 

tijdens de Franse Revolutie het risico van de 

verabsolutering van dat individu meebrengt. 

Men vergeet dat het individu veel eerder 

door het christendom is ontdekt, omdat 

Paulus al benadrukte dat iedereen een per-

soonlijke vrijheid heeft om te geloven.  

Ook tegen mensen die menen dat we pas in 

de jaren zestig van de vorige eeuw vrij zijn 

geworden, zeg ik: “Dat is al eeuwen eerder 

gebeurd, aan het begin van onze jaartelling.” 

Natuurlijk besef ik dat mensen het christen-

dom associëren met de bedrukte sfeer van de 

jaren vijftig. Maar ze vergeten dan dat ze zich 

enkel ontworsteld hebben aan een bepaalde 

culturele inbedding van het christendom. 

Kijk daardoorheen en besef dat het christen-

dom een heel mooie balans kent van vrijheid 

en verantwoordelijkheid, en dat ons land in 

die filosofische zin nog steeds een christe-

lijke cultuur heeft.’

‘Een cultuur gestempeld door het chris-

tendom sluit niet uit, maar nodigt juist uit. 

Tegelijk biedt het een huis dat ook een thuis 

is en identiteit verschaft. Die is niet bedoeld 

om te zeggen: “Jij hoort er niet bij.” Maar het 

is wel een manier waarop we naar de wereld 

kijken. Het is een traditie met een diep besef 

dat ik ruimte aan anderen geef om te gelo-

ven wat ze willen, omdat ik die ruimte zelf 

ook wil hebben. Tegelijk hoef ik door die 

Tegen mensen die menen 
dat we pas in de jaren zestig 
van de vorige eeuw vrij zijn 
geworden, zeg ik: ‘Dat is al 
gebeurd aan het begin van 
onze jaartelling’
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moeten doen, maar “gewone Nederlanders” 

met vaak terechte zorgen. Dat betekent niet 

dat zij de enige gewone Nederlanders zijn, 

want dit is geen exclusief begrip. Ook immi-

granten die hier wonen, zijn gewone Neder-

landers, en ook zij zijn soms terecht boos. 

Als ze bijvoorbeeld ergens solliciteren, maar 

al op basis van hun naam afgewezen wor-

den.’

Toch benadrukt u deze groep niet in uw 

lezing.

‘Dat klopt. Ik heb me gericht op de zorgen 

van mensen die zich het slachtoffer voelen 

van de grote veranderingen in ons deel van 

de wereld, omdat zij op dit moment de loop 

van de democratieën in de westerse wereld 

in hoge mate bepalen. Kijk naar Trump, die 

mede door de angry white men is gekozen. 

Kijk naar de brexit, waar de oudere Britten 

die zich door immigratie verdrukt voelen, 

de doorslag hebben gegeven. Kijk naar 

 Wilders, Le Pen en het Oekraïnereferendum. 

Als wij niet beter snappen wat daar de pijn 

is, zullen we keer op keer dit soort uitslagen 

krijgen. Het verbaast me dan ook dat men-

sen mijn benadering uitleggen alsof ik zou 

vinden dat de immigrant er niet toe doet. 

We kunnen niet vanuit onze ivoren toren 

zeggen dat Trump- of Wilders-stemmers 

boze burgers zijn. Als ik ze spreek, blijken ze 

helemaal geen boze mensen te zijn. Ja, ze 

zijn misschien op mij boos, maar niet op de 

mensen om hen heen. Ze voelen zich oprecht 

verlaten. Ook tegen het cda zeg ik: “We moe-

ten bereid zijn de pijn van deze mensen te 

snappen.” Het cda heeft naar immigranten, 

maar ook naar deze mensen een verhaal. We 

mogen niet vanuit een voor onszelf vanzelf-

sprekend altruïsme zeggen dat zij naar an-

Is de door het christendom gestempelde 

cultuur de lens waardoor we naar de 

wereld kijken?

‘Het is meer, hoewel ik weet dat het volgende 

een kwetsbare stelling is. Samuel Hunting-

ton heeft in zijn boek Botsende beschavingen 

gezegd dat het niet voor niets is dat goed 

functionerende democratieën vooral in de 

christelijke wereld te vinden zijn.3 En laten 

we eerlijk zijn: we dachten dat we via het 

leger wel even democratie in het Midden-

Oosten konden vestigen, maar de werkelijk-

heid heeft uitgewezen dat het zo makkelijk 

niet gaat.’

Kweekt de visie van Huntington geen sta

tische houding, in de trant van ‘Jij komt 

uit een andere cultuur en zult dus niet in 

de onze passen’?

‘Dat vind ik niet. Het gaat er niet om anderen 

uit te sluiten; het gaat om de constatering 

dat er tussen culturen nu eenmaal grote 

verschillen zijn. Als we die onbenoemd 

 laten, ben ik bang dat we onze ogen ervoor 

sluiten. Alsof die verschillen en botsingen er 

niet zijn zolang we er niet over praten. Dat is 

wensdenken.’

In de Schoolezing sprak u over de ‘gewo

ne Nederlander’. Wie is dat volgens u en 

wat is de reden dat u die term gebruikt?

‘Ik heb bewust het gevoel beschreven dat 

veel mensen hebben: “Ik verlies mijn baan 

aan een immigrant of een Oost-Europeaan.” 

En: “In deze wereld waarin andere culturen 

op ons afkomen, verliezen we onze identi-

teit.” Ik heb benadrukt dat dit niet zozeer 

“boze burgers” zijn die niet zo moeilijk 
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maar wel een boodschap voor heel Neder-

land. Intussen zijn de oude partijen waaruit 

het cda is voortgekomen, echt verleden tijd. 

In de fractie wist ik aanvankelijk zelfs niet 

eens van iedereen of ze nu katholiek of pro-

testants zijn.’

In uw lezing stelt u dat verscheidenheid 

in de christendemocratie geen doel op 

zichzelf is. Maar verscheidenheid is wel 

een wezenlijk onderdeel van het christen

democratisch gedachtegoed?

‘Op dit moment kenmerkt de samenleving 

zich door verbrokkeling. We moeten dus 

weer op zoek naar wat ons bindt. Dat heeft 

nooit zo erg gespeeld in het verleden. Net als 

de vs zijn ook wij een immigratiesamen-

leving geworden. De zuilen zijn weggevallen 

en er zijn individuen voor in de plaats geko-

men. Het is nu aan ons om dat gemeen-

schappelijke huis, dat er altijd is geweest, 

weer zichtbaar te maken. Dat kan via sym-

bolen die onze gedeelde geschiedenis ver-

beelden. Ons koningshuis, onze vlag, ons 

volkslied, de Unie van Utrecht van 1579, het 

Plakkaat van Verlatinghe uit 1581: dat zijn 

allemaal symbolen van de gemeenschappe-

lijke geschiedenis die ons samenbindt.’

Eenheid is niet alleen iets van het ver

leden, maar toch ook van de toekomst?

‘Absoluut. Tegelijk ben ik ervan overtuigd 

dat we de toekomst alleen in kunnen in het 

besef dat er een heel lange lijn is die ons 

gevormd heeft. Die lijn kent ook pijnpunten, 

zoals je ook kunt besluiten dingen van je 

ouders niet over te nemen. Maar je bent door 

het verleden beïnvloed, of je nu wilt of niet. 

En zeker in een wereld die door immigratie, 

deren moeten kijken omdat er altijd mensen 

zijn die het nog slechter hebben. Want deze 

groep is het optimisme echt voorbij en heeft 

het gevoel te moeten overleven.’

Horen denkstemmers ook tot de gewone 

Nederlanders die we niet enkel als boze 

Nederlanders moeten bestempelen?

‘Natuurlijk horen zij erbij. Toch zou ik tegen 

sommige immigranten uit de Turkse ge-

meenschap willen zeggen: “Als je hier met 

allerlei Turkse vlaggen gaat zwaaien en de 

discussie tussen Gülen en de akp van Erdo-

gan als de leidende discussie in dit land 

beschouwt, mogen wij daar wel wat van vin-

den.” Want ook zulk gedrag zet aan tot het 

stemgedrag in West-Europa zoals we dat de 

laatste tijd hebben gezien. Kiezers van 

 Wilders en Le Pen zijn geen rare mensen met 

een plattere smaak die andere tv-program-

ma’s kijken. Nee, het zijn mensen zoals jij en 

ik en we mogen hen niet elitair behandelen.’

‘Laten we goed bedenken dat het cda ten 

diepste voortkomt uit het tegenovergestelde 

van elitaire politiek. Het sociale van het cda 

zit in het besef dat mensen zich verloren 

kunnen voelen door allerlei scheidslijnen en 

het gevoel de eigen identiteit te verliezen. 

De schoolstrijd, nu een eeuw geleden, ging 

daar ook over. Men wilde toen scholen van de 

eigen richting. Daar is later de verzuiling uit 

voortgekomen, die we nu vooral als ver-

deeldheid zien. Maar alle zuilen waren wel 

onderdeel van dat ene huis, en ze droegen 

samen dat ene dak. Eenheid is bij alle ver-

scheidenheid altijd al belangrijk geweest. 

Katholieken konden zich via de zuil emanci-

peren, maar namen wel deel aan dat ene 

Nederland. Ook de hervormde chu-traditie 

waar ik uit voortkom, had een eigen traditie, 
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globalisering en sociale media erg aan het 

veranderen is, moet je weten waar je van-

daan komt.’

Bas Heijne stelde naar aanleiding van de 

vlag in de Kamer dat het typisch Neder

lands is dat we zo’n knullige vlag hebben. 

‘Gebrek aan grandeur’ en ‘gereformeer

de zuinigheid’ noemde hij dat.4 Passen 

trots en grote symbolen inderdaad wel 

bij Nederland, of zijn we meer een land 

van ‘Doe maar gewoon, dan doe je al gek 

genoeg’?

‘Het heeft inderdaad iets komisch dat we 

besluiten een vlag te plaatsen, maar als deze 

er dan is ons moeten afvragen: was zo’n vlag-

getje nou de bedoeling? Maar ik zou er geen 

hele visie aan ophangen. Onze trots is anders 

dan de Franse grandeur. Het is geen nationa-

listische trots. Wij zijn niet het beste land 

van de wereld, en zeggen ook niet dat we 

beter zijn dan België. Er hoort een mate van 

bescheidenheid bij ons. Je ziet dat ook bij 

ons koningshuis. Dat steunen we, maar tege-

lijk voelen velen zich een beetje republikein. 

Toch mogen we trots zijn op wat we hier 

samen tot stand hebben gebracht. Noem het 

dankbaarheid.’

Is dat wat u bedoelt met ‘vaderlands

liefde’ en ‘patriottisme’?

‘Ja, er is niets mis met die termen. We heb-

ben een vaderland waar we ons thuis voelen 

en waaraan we samen verder bouwen. Stem-

men doen we in Nederland, dus we bepalen 

hier onze gemeenschappelijke toekomst. 

Dat is iets anders dan het patriottisme dat 

we in het verleden hebben gehad, waarin ons 

land als het Israël van het Westen werd ge-

zien, met een haast uitverkoren status. Dat 

bedoel ik vanzelfsprekend niet. Ik zoek geen 

exclusiviteit, geen Franse grandeur, maar 

verbondenheid met de identiteit van Neder-

land.’

U heeft in een artikel in cdv eerder de 

Franse filosoof Rémi Brague genoemd, die 

benadrukt dat de Europese cultuur altijd 

heeft opengestaan voor andere culturen.5 

Is dat niet ook de kern van de Nederlandse 

identiteit?

‘Ik weet niet of Nederland opener is dan 

andere landen. Maar het klopt wel dat we 

vaak benadrukken dat wij niet zo hooghartig 

zijn als anderen. Zo komt er toch weer een 

trots binnen, die dan weer misplaatst zou 

zijn. Daar zit iets geks in. Als we met voetbal 

winnen, vindt iedereen, autochtoon of niet, 

dat we trots mogen zijn. Waarom zou dat bij 

voetbal wel mogen en bij onze waarden en 

geschiedenis niet?’

‘Die geschiedenis leert ons – en dat be-

doelt Brague met de openheid van onze cul-

tuur – dat de oorsprong van de Europese 

cultuur buiten zichzelf ligt. Ze eist geen 

originaliteit op maar is zich ervan bewust 

voort te bouwen op de bronnen uit Athene en 

Jeruzalem. Via Rome vervlochten deze tradi-

ties zich tot de basis van onze West-Europese 

samenleving. Dat is ook wat ik in mijn boek 

Tegen het cynisme naar voren heb gebracht.’

Wanneer gaat gezond patriottisme over in 

ongezond patriottisme?

‘Als het positieve van jouw vaderlandsliefde 

omslaat in negativisme naar andere cultu-

ren of landen. Maar dat betekent niet dat ik 

de ene staatsvorm niet beter vind dan de 
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andere. Beter een democratie dan een dicta-

tuur. Ook constateer ik dat de christelijke 

cultuur positieve invloed heeft gehad op 

mensenrechten en de waarden van de Ver-

enigde Naties. Die zien wij als universeel, 

hoewel we moeten constateren dat anderen 

daaraan steeds meer afknabbelen.’

U stelde vast dat er nog geen verlichte 

islam in Europa is ontstaan. Zou u dat 

kunnen toelichten?

‘Ik heb inderdaad gezegd dat er in Europa 

geen verlichte islam is ontstaan. Mensen 

lazen daarin dat ik zou vinden dat er geen 

verlichte moslims zijn. Maar het gaat mij 

erom dat we helaas moeten constateren dat 

onze verwachting van de jaren tachtig niet is 

uitgekomen. Toen dachten we dat er een 

nieuwe moslimzuil zou komen, met een 

Europees georiënteerde islam. Imams zou-

den opgeleid worden op universiteiten die 

vergelijkbaar waren met Kampen of Utrecht. 

Die vorm van integratie heeft niet plaats-

gevonden. Sterker nog: er is een tegenover-

gestelde beweging zichtbaar.’

‘De Diyanet, het Turkse Presidium voor 

Godsdienstzaken, leidt imams op of stuurt 

ze hiernaartoe, terwijl Turkije aan het ver-

anderen is. Van een seculier land met veel 

moskeeën is het een islamitisch land gewor-

den waarin de politiek de moskee aanstuurt. 

Ook vanuit andere landen, zoals Koeweit en 

Qatar, zie je een sterkere beïnvloeding van 

de islam door salafistische geldstromen. 

Daarom hebben we in het regeerakkoord 

afgesproken dat we de invloed van de Diya-

net willen aanpakken en buitenlandse geld-

stromen willen beperken. Het is toch raar 

dat in Nederland kerken moeten sluiten 

omdat de dominee niet door de staat betaald 

wordt, terwijl er wel moskeeën worden ge-

opend omdat deze vanuit Turkije of Koeweit 

worden bekostigd. Hetzelfde geldt voor 

scholen: we willen leerlingen, van welke 

overtuiging dan ook, weerbaarder maken 

om de democratische waarden uit te dragen. 

Daar hoort geen vanuit Koeweit gefinancier-

de salafistische school bij. En het is me dan 

te gemakkelijk om te zeggen: “We hebben 

het er als samenleving zelf naar gemaakt, 

omdat we altijd zo onaangenaam tegen 

nieuwkomers zijn geweest.” Dat geloof ik 

niet. We hebben er alles aan gedaan om hen 

te laten integreren, maar zijn blijkbaar niet 

in staat geweest onze manier van samen-

leven goed over te brengen.’

Het individualisme heeft er volgens u aan 

bijgedragen dat nieuwkomers moeilijker 

in een geheel kunnen integreren. Lukt het 

om in de nieuwe coalitie op dit punt één 

lijn te trekken, omdat liberale partijen 

hier tegenover christelijke staan?

‘Ik constateer dat de verschillen tussen libe-

ralen en christendemocraten op dit punt 

groot zijn. Ook een toch niet zo rechtlijnig-

orthodoxe Buma vindt dat kerken nog altijd 

een belangrijke bijdrage aan de samenleving 

leveren, terwijl liberalen zeggen: “Dat doe je 

maar in je vrije tijd.” En sport vinden libera-

len belangrijk, omdat ze dan als individu 

lekker door een bos kunnen rennen. Wij 

zeggen echter: “Nee, sport is ook iets geza-

menlijks en leert mensen samenleven.” Ook 

elders komt dit verschil terug. Neem de 

woningmarkt: liberalen willen altijd dat óf 

de overheid iets doet óf de markt. De eerste 

regelt sociale woningbouw, de tweede wo-

ningen voor mensen die het zelf kunnen 

betalen. Als cda hechten wij aan woning-
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dan de politiek denkt. Ik denk bovendien dat 

wij als partij hierin nog een verdere slag 

moeten maken. Neem Europa. Het is belang-

rijk dat we het debat gaan voeren over wat 

ons in Europa bindt en wat niet. Hoe vormen 

we een waardegemeenschap, welke identi-

teit hebben we? Daarbij moeten we kritisch 

naar Europa durven kijken. Als ik aangeef 

wat er niet goed is in Europa, hoor ik te vaak 

dat ik niet pro-Europa zou zijn. Dat is onzin. 

Ik ben voor Europa, maar weet wel dat Euro-

pa op dit moment niet functioneert zoals wij 

zouden willen. De Europese richting is nu: 

veel geld uitgeven en het Zuiden steunen, 

bijvoorbeeld met een kunstmatig lage rente. 

Wij willen een Europa dat zuinig op zijn 

centen is, dat een sterke munt heeft en zich 

hervormt. We krijgen hierin alleen steun van 

Estland, Finland, soms de Oostenrijkers, en 

Duitsland. In deze koers moet iets verande-

ren en dat debat moeten wij in de partij voe-

ren. Dat heeft niets te maken met een op-

schuiven richting de pvv, maar alles met de 

overtuiging dat we Europa hard nodig heb-

ben. Maar wel een Europa dat verandert.’

Noten

1 Sybrand Buma, ‘Verwarde tijden!’ die om rich
ting vragen. HJ Schoolezing 2017. Amsterdam: 
Elsevier Weekblad, 2017.

2 Sybrand Buma, Tegen het cynisme. Voor een 
nieuwe moraal in de politiek. Amsterdam: 
 Prometheus, 2016.

3 Samuel P. Huntington, Botsende beschavingen. 
Baarn/Antwerpen: Ambo/Icarus, 1997.

4 Bas Heijne, ‘Mijn Nederland’, nrc Handelsblad, 
18 november 2017.

5 Sybrand Buma en Pieter Heerma, ‘Gezonde 
vaderlandsliefde’, in: Femmy Bakker, Theo 
Brinkel, Pieter Jan Dijkman en Jos Wienen 
(red.), Op de vlucht … En dan? (cdv Lente 2016). 
Amsterdam: Boom, 2016, pp. 80-86.

corporaties, omdat die zich in de wijk vaak 

nog als enige om de samenhang bekomme-

ren. Gelukkig vinden christendemocraten 

en liberalen elkaar meestal op de overtui-

ging dat het niet de overheid is die altijd met 

geld over de brug moet komen.’

U heeft het als politicus nodig gevonden 

om een cultuurfilosofische kritiek van 

Nederland te geven. Als voorman van een 

partij die juist het initiatief en de verant

woordelijkheid van de samenleving bena

drukt, had u er ook voor kunnen kiezen 

dit aan de samenleving zelf over te laten.

‘Dat zou een te beperkte taakopvatting van 

politiek inhouden. Politiek gaat ook over 

waarden en visie. Ik ben het niet eens met 

Mark Rutte, volgens wie visie de olifant is die 

het uitzicht op het dagelijkse handelen be-

lemmert. Rutte heeft zelf ook een visie, na-

melijk de liberale. Bij populistische partijen 

ontbreekt de visie wel. Ze vinden natuurlijk 

wel wat, bijvoorbeeld dat Nederland uit 

Europa moet, maar daar zitten geen echte 

mens- en wereldbeschouwing achter. Gevolg 

is een groot maakbaarheidsdenken met alle 

risico’s van dien. Tegelijk vind ik de term 

“populistisch” niet prettig, omdat het altijd 

anderen zijn die dit woord gebruiken. 

 Niemand zegt: “Ik ga populistisch stem-

men.” Het risico is dat de kloof met de stem-

mers op deze partijen groter wordt. Terwijl 

hun zorgen ook de onze zijn.’

Zorgen serieus nemen is goed, maar hoe 

voorkom je dat mensen daarin louter 

worden bevestigd?

‘Ik geloof dat het proberen te begrijpen van 

de zorgen van mensen veel belangrijker is 
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Een Dutch dream als antwoord  
op kosmopolitisme, nationalisme  
en ‘tilmantisering’?

Als veel ‘gewone mensen’ zich in de steek gelaten voelen door 
elites, is het niet verstandig de aanval op de natiestaat voort 
te zetten. Het is beter om die natiestaat juist te bevestigen. 
Uiteraard niet als platform voor uitsluiting, maar als context 
van solidariteit. Geen exclusief, maar juist een inclusief 
nationalisme – maar inderdaad: nationalisme, zoals 
verzorgingsstaten primair nationale projecten waren. Als de 
natiestaat een relatief veilige omgeving biedt, kan men ook 
makkelijker een stoeltje bijschuiven voor immigranten. Het 
formuleren van een ‘Dutch dream’ kan behulpzaam zijn bij de 
zoektocht naar een gemeenschappelijk huis.

door Govert Buijs

De auteur is als bijzonder hoogleraar politieke filosofie en levensbeschouwing en 
als bekleder van de F.J.D. Goldschmeding-leerstoel Economie in relatie tot Civil 
 Society verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam, en als bijzonder hoog-
leraar christelijke filosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Het debat over een mogelijke Nederlandse identiteit, die op haar 
beurt deel uitmaakt van een mogelijke Europese identiteit, is momenteel 
waarschijnlijk het felst gepolariseerde debat in onze samenleving. Simpli-
ficerend en ietwat karikaturaal gesteld staan twee grote kampen tegenover 
elkaar. Hierna probeer ik beide posities zo invoelend mogelijk te beschrij-
ven, zonder zelf direct stelling te nemen. Door eerst te proberen voeling te 
krijgen met de hoop en angsten die in de samenleving leven, krijgen we 
zicht op maatschappelijke onderstromen, die op vaak verborgen wijze 
onze zogenaamd rationele argumentatie kleuren, en vaak zelfs sturen.1 
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Vervolgens probeer ik, mede in dialoog met Buma’s HJ Schoo-lezing, in dit 
debat een stap verder te komen.

Positie 1: het kosmopolitisch paradigma

Positie 1 kan men kortweg de kosmopolitische positie noemen. Deze ken-
merkt zich door de gedachte dat we niet in onderscheidende zin kunnen 
en mogen spreken over een Europese, laat staan een nationale identiteit, en 
over Europese of nationale waarden: de echt betekenisvolle waarden zijn 
universeel, en spreken (dat zou tenminste kunnen) alle mensen aan. 
De centraalste universele waarde is voor deze groep vrijheid. Spreken over 
‘identiteit’ sluit anderen uit, terwijl we juist moreel gezien iedereen moe-
ten insluiten, ook degenen die onze opvattingen (nog) niet delen. Ieder 
mens telt als unieke, waardevolle mens en is daarmee een doel in zichzelf. 
Daarom ook mogen we immigratie niet tegenhouden.

Bovendien: Europa en Nederland hebben weinig om trots op te zijn. 
Hun geschiedenis is er een van onvrijheid, racisme, kolonialisme, joden-
haat, islamhaat, kruistochten, vrouwenondrukking, inquisitie, gods-
dienstoorlogen, gifgas in de Eerste Wereldoorlog, Zyklon B in de Tweede 
Wereldoorlog, en dan natuurlijk nog hier te lande de vreselijke verzuiling. 
In deze inktzwarte geschiedenis is een hoofdrol gespeeld door het chris-
tendom. Gelukkig hebben we ons daar sinds de verlichting van losge-
maakt, maar de strijd is allerminst gestreden. Het ‘verlichte’ Europa kan 
zomaar terugvallen in barbarij – kijk maar naar de twintigste eeuw.

Het echte gevaar huist daarom in onszelf – met name in wat de ‘boze 
burger’ is gaan heten – en niet in bijvoorbeeld de islam. Als we niet waak-
zaam zijn, kan de ‘boze burger’ uitgroeien tot nieuwe manifestatie van die 
vreselijke Europese geschiedenis. Europa wankelt. Wat vandaag identiteit 
heet, is morgen uitsluiting en discriminatie, en overmorgen deportatie. 
Moreel verzet is daarom geboden: tegen dit gevaarlijke ressentiment, 
 tegen populisme, tegen de destructieve woede, die, als we niet deksels 
goed opletten, alle tolerantie zullen omverblazen.

De hoop van groep 1 is dus op een wereld zonder grenzen. De angst is die 
voor een herlevende discriminatie, en uiteindelijk vreest men zelfs de 
duistere mogelijkheid van een herlevend fascisme. Allergiewoorden voor 
deze groep zijn: ‘identiteit’, ‘Europese waarden’, ‘leidende cultuur’, ‘natio-
nale geschiedenis’ en natuurlijk ‘Zwarte Piet’.

Een belangrijke tendens – en een lastig probleem – in deze groep is dat 
ze tegen morele opvoeding of vorming is, omdat dat de centrale universele 
waarde van vrijheid in het gedrang brengt. Morele vorming is dan al snel 
betuttelend. Men compenseert dit door de gedachte, de hoop, dat ieder 
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redelijk mens vanzelf ook een moreel mens wordt of is. Door onderwijs wor-
den mensen redelijk, moreel, en bovendien zullen dan hoogstwaarschijn-
lijk ook nog culturele identiteiten vanzelf verdwijnen of anders toch in 
ieder geval tot toeristische folklore verdampen.

Positie 2: het identiteitsparadigma

Positie 2 is de ‘identiteitspositie’. Identiteitsdenkers zien in de geschiede-
nis, maar meer nog op dit moment wereldwijd, een wereld buiten Europa 
waarin er op veel plaatsen sprake is van onderdrukking, religieus geweld 
(vooral rondom moslims) en etnisch geweld; waar corruptie aan de orde 
van de dag is; waar zelden fatsoenlijke verkiezingen gehouden kunnen 
worden; waarin voortdurend burgeroorlogen dreigen die alleen door 
 dictaturen in de kiem gesmoord kunnen worden; waarin soms democratie 
opflakkert, maar dan weer uitdooft (denk aan de zogenoemde Arabische 
Lente). In deze wereld is met name West-Europa een eiland van orde, 
 veiligheid, rechtsstatelijkheid, welvaart en redelijkheid, van ‘verlichting’. 
Men zou willen dat heel de wereld zo is, maar er zijn kennelijk zeer funda-
mentele verschillen tussen beschavingen.

En dan komen er vanuit die omringende wereld honderdduizenden, 
miljoenen Europa binnen. Om onze rechtsstaat, democratie en door de 
eeuwen heen langzaam gewonnen tolerantie? Dat lijkt al te vaak niet het 
geval: ze komen hier voornamelijk om basale veiligheid en banen. Wat gaat 
dat betekenen? Wat nemen ze mee en bewaren ze van hun wereld ginds?

Deze tweede groep ziet in groep 1 mensen die op grote schaal de grenzen 
willen openstellen en in immigratie geen probleem, maar een verrijking 
zien. Zij worden gemakkelijk beschouwd als verraders die Europa in de 
uitverkoop doen. Groep 2 waarschuwt: zo universeel zijn die broeder-
schapswaarden helemaal niet! Immigranten komen hier met op zijn best 
onverschilligheid jegens onze vrijheden en waarden, maar soms zelfs met 
haat (die dan soms ook nog bij anderen wordt aangewakkerd). Voor een 
kleine groep – maar misschien minder klein dan we wel denken – betekent 
dit dat men zich absoluut niet mag of wil aanpassen. Dat is een tijdbom die 
nu al in een aantal Europese steden afgaat.

Groep 2 verwacht niet dat onderwijs automatisch de universele waarden 
in mensen zal aanboren. Hoeveel terroristen zijn niet juist hoogopgeleid? 
Wiskunde, economie en interne geneeskunde brengen een mens blijkbaar 
niet tot het verinnerlijken van ‘westerse waarden’.

De hoop van groep 2 is dat Nederland het lieve land blijft dat het is. 
De angst is dat onze progressieve verworvenheden goeddeels teloorgaan: 
onze rechtsstaat, verzorgingsstaat en welvaart. Allergiewoorden voor deze 
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groep zijn bijvoorbeeld: ‘multiculturele samenleving’, ‘welkomstcultuur’ 
en ‘anti-Zwarte Piet-lobby’.

De blinde vlek is hier vooral het onvermogen om te zien dat veel nieuwe 
medeburgers wel oprecht proberen zich te verhouden tot ‘onze waarden’; 
dat ze dus wél willen meedoen, ook al geven ze daarmee hun eigen achter-
grond geheel op.

Gemeenschappelijke grond

Als het goed is, is in de voorgaande weergave zowel de interne logica van 
beide posities als ook de wederzijdse weerzin invoelbaar. Beide posities 
hebben echter ook veel gemeenschappelijk. Beide omarmen de jarenzestig-
revolutie als de brenger van nieuwe vrijheid en gelijkheid. De vaak ‘rechts’ 
gesitueerde ‘boze burger’ voelt zich in veel opzichten erfgenaam van de 
linkse bevrijding! Dat is verwarrend voor groep 1, die zichzelf vaak even-
eens ziet als de hoeder van de jarenzestigrevolutie. Groep 2 stelt echter dat 
veel immigranten onze vrijheden niet begrijpen; dat zij de neiging hebben 
vrouwen achter te stellen, en homo’s en lesbiennes afwijzen. Bij immigran-
ten met een islamitische achtergrond is bovendien nogal eens sprake van 
regelrecht antisemitisme. Hoe houden we onze verworvenheden op dit 
punt in stand, zo vraagt groep 2, als we dit niet scherp en duidelijk aan de 
orde stellen, dus over ‘onze waarden’ spreken?

Ten tweede hebben beide groepen een diepe morele inspiratie. De 
 wederzijdse beelden van verraders tegenover racisten kloppen niet: de 
‘boze burger’ is zelden racistisch, de kosmopoliet is geen verrader. De kos-
mopoliet ziet hoe broos een orde is waarin we elkaar als vrijen en gelijken, 
zonder discriminatie, behandelen – en dat dat, ook in Europa, allerminst 
vanzelfsprekend is. Er kan zomaar iets als fascisme ontstaan. Onderschat 
dat risico niet, en overschat onze morele kracht niet. Bescherm de waardig-
heid van ieder mens!

De identiteitsdenkers vrezen dat de eilanden van rechtsstatelijkheid, 
vrijheid en non-discriminatie gemakkelijk kunnen teloorgaan als we niet 
weerbaar zijn. Als we ongekwalificeerd grote groepen vanuit andere cultu-
ren binnenlaten, kan het zo gebeuren dat Nederland qua geweld, misdaad, 
discriminatie (vrouwen, homo’s) en corruptie meer en meer gaat lijken op 
de landen om Europa heen. Dat moeten we niet willen. Bescherm ‘Euro-
pese’ of ‘Nederlandse’ waarden!
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Maatschappelijke ontwikkelingen: niet globalisering maar 

‘tilmantisering’

Waarom laait dit debat nu zo vurig op? Vóór de eeuwwisseling kwamen 
immers ook veel vluchtelingen naar Nederland, meer zelfs dan nu. 
 Waarom is er nu, naar het schijnt, meer weerstand, en meer zorg over het 
nationaal eigene?

Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn – en groep 1 zal zich tot deze 
visie aangetrokken voelen – dat er voor 2000 nog veilige taboes functio-
neerden, zoals het ‘Nie wieder’ als echo van de Tweede Wereldoorlog. Deze 
taboes zijn door de tijd heen versleten en vergeten. Wat eerder niet gezegd 
kon worden, wordt nu wel openlijk gezegd. Europa verrechtst, radicali-
seert – het gaat fout. Vreemdelingenhaat bloeit op.

Een tweede mogelijke verklaring is dat groep 2 vooral bestaat uit ‘ver-
liezers’: het is een ‘basket of deplorables’ die het in het op zich prachtige 
globaliseringsproces niet gered hebben, of wellicht vooral: bang zijn om 
het daarin niet te redden. Het is rechts ressentiment. Groep 1 kan ook in 
deze verklaring makkelijk meegaan. Nederland is altijd internationaal en 
een immigratieland geweest. Natuurlijk moeten we luisteren naar groep 2, 
maar tegelijk moeten we, aldus groep 1, alles doen om de populistische 
tegenstem te neutraliseren. Afschaffen dus, dat referendum. Dat instru-
ment kan alleen maar bedoeld zijn voor een kosmopolitische agenda, niet 
voor een nationalistische.

Beide verklaringen zijn echter te makkelijk. Natuurlijk dienen we 
 waakzaam te zijn jegens een mogelijk herlevend fascisme, maar kunnen de 
kosmopolieten wel zo gemakkelijk de, moreel verheven, kaart van de 
‘verrecht sing’ spelen? Begrijpt men dan de maatschappelijke context wel 
goed? Immers, waarom hangt ‘rechts’ zo krachtig de jarenzestigerfenis 
aan? Is ‘rechts’ dan toch ‘links’? Waarom is rechts niet gewoon ‘bruin’ en 
‘onfris’ (afgezien van een beperkt aantal onfrisse elementen die zich binnen 
rechts omhoogwerken)? Bij goed toezien blijkt het links-rechtsframe niet of 
slechts beperkt te werken, en is het beter om te zoeken naar begrijpelijke 
morele verontwaardiging. Zou er iets anders aan de hand zijn dan ver-
rechtsing?

Ik doe een suggestie, en leid die in met een zeer betekenisvolle anek-
dote. In april 2007 werd de Belg Michel Tilmant bestuursvoorzitter van de 
ing Groep, voorheen de Postbank, onze ‘tante Pos’. Wellicht een vriendelijk 
persoon, maar vooral een veelzeggend symbool. Tilmant had reeds in 2004 
een exorbitante salarisverhoging gekregen (met instemming van voor-
malig socialistisch premier Kok). In oktober 2007 – de kredietcrisis was 
inmiddels aan het uitbarsten – liet Tilmant doodleuk weten dat hij te wei-
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nig verdiende en er daarom voor zou zorgen dat het ing-hoofdkantoor 
verplaatst zou worden naar de Londense City, waar niet zo moeilijk gedaan 
werd over beloningen: ‘Het kan toch niet dat ik, Michel Tilmant, zo veel min-
der verdien dan mijn internationale collega’s! Over beloningen dienen we 
kosmopolitisch te denken! Als ing in Nederland niet genoeg miljoenen op 
mijn bankrekening stort, verplaats ik de tent gewoon!’ Onze ‘tante Pos’ als 
moneymaker voor één individu: de doorluchtige Michel Tilmant (plus op de 
achtergrond nog wat anonieme aandeelhouders). Als dat globalisering is …

Tilmants uitbarsting is symptoom van een bredere maatschappelijke 
ontwikkeling. Indachtig de ellende van de jaren dertig hadden staten zich 
omgevormd tot ‘verzorgingsstaten’ waarin, binnen nationale grenzen, 
iedereen als volwaardig burger kon participeren, geborgen door een vang-
net van financiële garanties. Een nationaal maatschappelijk contract. Daar-
aan voorafgaand en daardoorheen had in Nederland de solidariteit tussen 
hoog en laag ook nog de bijzondere kleur gekregen van de ‘verzuiling’, 
waarbinnen religieuze scheidslijnen gecombineerd werden met sociale 
binding dwars door sociale klassen heen.

Nu waren er al vele jaren tendensen aanwijsbaar die aangaven dat dit 
nationale maatschappelijke contract onder druk stond, en dat er een elite 
ontstaan was die zich niet primair zag als hoeder van of zelfs maar als deel-
nemer aan dit contract – maar niet eerder kwam dit zo openlijk aan het 
licht als door Tilmant. Kennelijk was er inmiddels een elite aan de macht 
die als hoogste doel had om goed voor zichzelf te zorgen, terwijl er, aan 
de andere kant, publiekelijk voortdurend een bezuinigingsdiscours op-
getuigd werd, waarbij allerlei voorzieningen gereduceerd werden.

De religieuze scheidslijnen van de verzuiling werden in snel tempo 
doorbroken, maar er kwamen horizontale scheidslijnen voor terug, van 
klassen die elkaar eigenlijk nooit meer tegenkwamen. De kracht van deze 
nieuwe scheidslijnen werd verdiept door een maatschappelijk discours 

waarin zelfontplooing en eigen 
verantwoordelijkheid steeds cen-
traler kwamen te staan. Het nieuwe 
maatschappelijke contract had als 
centraal motto: ‘Zoek het zelf maar 
uit.’ En Tilmant, en met hem een 
spraakmakende groep bestuurders, 

in profit- én non-profitorganisaties, volgde letterlijk dit nieuwe script. 
Tilmant weigerde in 2010 bovendien te verschijnen voor de parlementaire 
commissie die onderzoek deed naar de kredietcrisis; hij gaf letterlijk niet 
thuis. Deze afscheiding van de elite van de nationale gemeenschap, in ze-
kere zin een pervertering van het kosmopolitisme, noem ik ‘tilmantise-

Het nieuwe maatschappelijke 
contract had als centraal 
motto: ‘Zoek het zelf maar uit’
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ring’ of ‘tilmanie’. De boodschap ervan is: ‘Als het erop aankomt, denken 
wij, de bestuurlijke elite, alleen aan onszelf.’

Getuige de opkomst van Trump is dit geen Nederlands incident. Domi-
nante politiek-filosofische ideeën – vooral het radicale eigendomslibera-
lisme, gecombineerd met een op afrekenen gerichte bestuursfilosofie, het 
New Public Management – hebben internationaal een klimaat geschapen 
waarin wereldwijd elites zichzelf met recht ontheven achten van alle con-
crete contexten, tradities en culturen waarin zij opereren.

Het is niet verwonderlijk dat zich nu een tegenbeweging manifesteert, 
om de eenvoudige reden dat moraal altijd een concrete gemeenschap ver-
onderstelt waarin ze belichaamd wordt. Als nationale staten geen solidari-
teit organiseren en garanderen, ís er geen solidariteit. Is dat herlevend 
fascisme? Het kan het worden! Het nationaalsocialisme kan immers, 
 althans qua maatschappelijke aanhang, ook niet los worden gezien van de 
diepe vernedering van Duitsland en de afwijzing van de verzoeningsgeori-
ënteerde lijn van Wilson in het Verdrag van Versailles (beide vooral door 
toedoen van Clemenceau). Daarom dient men nu goed de opties te wegen.

Als veel ‘gewone mensen’ – ‘boze burgers’ – zich in de steek gelaten 
voelen (of overtuigd zijn in de steek gelaten te zullen worden) door elites, is 
het niet verstandig om de aanval op de natiestaat voort te zetten. Het is 
beter om die natiestaat juist te bevestigen. Uiteraard niet als platform voor 
uitsluiting, maar als context van solidariteit. Geen exclusief, maar juist een 
inclusief nationalisme – maar inderdaad: nationalisme (zoals verzorgings-
staten primair nationale projecten waren). Als de natiestaat een relatief 
veilige omgeving biedt, kan men ook makkelijker een stoeltje bijschuiven 
– daarin ligt wellicht (in combinatie met het militantere beeld van de is-
lam) een belangrijk verschil met het immigratieklimaat van vóór 2000. 
Verdisconteert men niet de tilmantisering en haar sociaal-psychologische 
gevolgen, dan vervalt men gemakkelijk in een morele veroordeling volgens 
het kosmopolitische paradigma, wat dan volgens het identiteitsparadigma 
weer gezien wordt als het ‘schoonvegen van het eigen straatje’ van elites.

Tegen deze achtergrond kunnen we naar mijn indruk Buma’s pleidooi 
voor een herwaardering van ‘nationale gemeenschap’ in de recente HJ 
Schoo-lezing zien: de achtergrond die hij tracht te adresseren is niet de 
globalisering (waar hij zich niet tegen verzet), maar de tilmantisering, dus 
dat elites achteloos delen van de nationale gemeenschap in de kou laten 
staan of zelfs met morele verachting bejegenen. De samenleving is niet een 
project voor enkele ik-bv’s, maar is er voor allen, juist in crisistijden, en ze 
vergt een gedeelde inzet voor het bonum commune, het gedeelde goede. 
Naar mijn indruk probeert Buma een middenweg te vinden voor zowel het 
kosmopolitische als het identiteitsparadigma.
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Twee spelregelsuggesties

Om dit inclusief nationalisme goed te formuleren moeten we minstens 
twee spelregels afspreken.

Ten eerste. In de patstelling over ‘Europese waarden’ (Europa als baker-
mat van grootschalig leed of van vrijheid en gelijkheid) moeten we steeds 
met twee woorden spreken. Tegenover groep 2 moeten we de bloedige ge-
schiedenis erkennen, maar onmiskenbaar deelt Europa deze geschiedenis 
mutatis mutandis met vele staten en imperia in de wereldgeschiedenis, die 
wel met elkaar lijken te wedijveren in wreedheid (de bouw van de Chinese 
Muur, waar westerse toeristen nu verlekkerd overheen lopen, kostte zo’n 
anderhalf miljoen mensen het leven, meebegraven in de muur). Slaven-
handel komt voor in vrijwel alle ‘hoogculturen’ (de landbouwculturen), 
ook in Afrika. Kortom, de geschiedenis van de mensheid is huivering-
wekkend, en Europa vormt daarop helaas geen uitzondering. Dat is geen 
verontschuldiging – juist niet –, maar we moeten de Europese misdaden 
wel in perspectief zien, namelijk dat van de diepzwarte, bloeddoorlopen 
geschiedenis van de hele mensheid.

In Europa is echter wel iets bijzonders gebeurd – en dat moet ook 
 gezegd worden. In Europa is namelijk met vallen en opstaan de strijd aan-
gebonden met machtsmisbruik, willekeur en slavernij, zijn er sociale voor-
zieningen ingericht, is meer en meer de menselijke waardigheid erkend. 
Nederland heeft hierin een bijzonder verhaal: als eerste land verwisselde 
het een dictatoriale koning voor zelfbestuur, uiteindelijk uitlopend op een 
rechtsstaat waarin er van meet af aan ‘vrijheid van geweten’ was, en later 
ook ‘vrijheid van godsdienst’.

Als we spreken over Europese en Nederlandse waarden, hebben we het 
daarover. Daarbij verzwijgen we niet dat Nederland vaak de eigen, zelf 
geformuleerde waarden schond, en ook voluit kolonialistisch is geweest 
(en inderdaad: juist omdat deze waarden in Europa geformuleerd zijn, 
valt Europa meer te verwijten dan andere culturen, maar alleen daarom) 
– maar die schendingen maken de waarden uiteraard nog niet waardeloos! 
Sterker nog: juist daarom zijn die waarden, juist ook als Europese én als 
Nederlandse waarden, het expliciet benoemen ervan waard, en we mogen 
er trots op zijn.

Precies in het licht van die waarden waar we trots op zijn, schamen we 
ons voor het vele dat daarmee niet in overeenstemming was (en is); die 
schaamte hoort intrinsiek bij die waarden! De waarden zijn niet ons goede 
en geruste bezit, maar een voortdurende oproep aan onszelf.

Ten tweede. Waarden zijn niet vanzelfsprekend, en ook niet zonder meer 
universeel. Er bestaan alleen lange wegen naar universaliteit, en die vragen 
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bewuste overdracht, uitleg, dialoog, protest soms. In tegenstelling tot wat 
veel vertegenwoordigers van groep 1 denken, is vrijheid alleen niet genoeg. 
Men dient voorbij een te leeg vrijheidsideaal en te makkelijk multicultura-
lisme te komen, en waarden inhoudelijk te benoemen, uit te leggen, te 
verdedigen, te symboliseren en te praktiseren. Bang voor paternalisme 
moet men daarin niet zijn. Een samenleving legt altijd bepaalde waarden 
op aan haar inwoners, en dat kan ze dan maar beter expliciet doen.

Inclusief nationalisme

Laten we tegen deze achtergrond nog iets nader ingaan op de eerderge-
noemde Schoo-lezing, als bijdrage aan dit gepolariseerde debat. Buma lijkt 
met een nieuw begrippenkader de patstelling te willen doorbreken, om ver-
volgens beide voornoemde groepen te verbinden. Terecht wil hij af van het 
ietwat hooghartige spreken over de ‘boze burger’. Wie daarop maar blijft 
hameren, creëert de radicalisering en de verrechtsing die men zegt te willen 
bestrijden. Er moet dus geluisterd worden naar de terechte zorgen van men-
sen, maar tegelijk mag de morele aspiraties van onze samenleving geen ge-
weld worden aangedaan. Dat is een riskante onderneming, en gemakkelijk 
krijgt men dan van beide kanten de wind van voren (zoals ook gebeurd is).

Ik wil ter afsluiting kort met Buma meedenken en tegelijk accenten 
aanbrengen die bij hem nog wat impliciet of onuitgewerkt blijven; som-
mige van zijn formuleringen kunnen verdere verheldering gebruiken. 
De metafoor van ‘een gemeenschappelijk huis’ is hierbij behulpzaam.

Er schemeren drie ingrediënten in Buma’s verbindingspoging. Uit-
gangspunt hierbij is de gedachte dat niemand rechtstreeks ‘wereldburger’ 
is: iedereen is altijd ingeweven in concrete verbanden (van familie, buurt, 
stad, regio en land), en aandacht voor dat concrete verband is niet moreel 
verwerpelijk, maar juist moreel essentieel. Zo zie ik, tegenover wat men 
zou kunnen noemen een ‘exclusief nationalisme’, contouren van een ‘in-
clusief nationalisme’. Let op het woord ‘contouren’: daarmee geef ik aan 
dat het scherper zou kunnen – en uitnodigender.

A. Een Dutch dream: een ‘menselijke-waardigheidssamenleving’

Als ik de HJ Schoo-lezing goed begrijp, wil Buma een soort Dutch dream 
formuleren. Die Dutch dream gaat om een land waarin we in een lange 
geschiedenis geleerd hebben dat ieder mens telt als (gelijk)waardig, en dat 
iedereen die zich inzet voor anderen, dus voor de samenleving, er voluit bij 
hoort en waardering verdient. Hierbij moet echter scherper erkend worden 
dat dit moeilijke proces vele eeuwen in beslag nam – en dat het leerproces 
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nog altijd voortduurt. Er is veel misgegaan, maar er zijn tegelijk ook duide-
lijke hoogtepunten te vieren.

Nederland is inmiddels een land waarin elk mens, van welke afkomst 
ook, kansen heeft en grijpen kan; waarin we elkaar, van welke afkomst ook, 
vasthouden; én waarin we elkaar, van welke afkomst ook, duidelijk aan-
spreken op ons gedrag als dat niet in overeenstemming is met de gelijk-
waardigheid van en voor allen.

Vroeger hadden protestanten, katholieken, socialisten en liberalen het 
soms knap lastig met elkaar, maar ze zetten steeds meer gezamenlijk de 
schouders onder het ‘project Nederland’, onder de Dutch dream, strevend 
naar een land waarin ieder telt. Tegenwoordig doen er veel meer religies en 
culturen mee – waarbij veel aandacht uitgaat naar de islam –, maar de 
Dutch dream blijft dezelfde (en kan zich uiteraard vernieuwen).

B. Uitnodigende gemeenschapsvorming rond centrale waarden

De Dutch dream is niet vanzelfsprekend en wordt niet vanzelf verinner-
lijkt. Inburgeringscursusjes (voor ‘allochtonen’) of wat lesjes maatschap-

pijleer (voor ‘autochtonen’) vol-
staan hier niet; we zullen de Dutch 
dream steeds moeten uitdragen en 
vieren. Overdracht van waarden 
gaat via inspirerende rituelen, sym-
bolen en verhalen.

Nederland is niet rijk aan ritue-
len, maar we zullen er over moeten na denken. Wat de symbolen betreft is er 
al meer perspectief. Het Wilhelmus, het koningshuis, nationale sportda-
gen, maatschappelijke dienstverlening: er valt van alles te bedenken waar-
mee we de associatie met het gemeenschapsgedragen ideaal van de mense-
lijke-waardigheidssamenleving kunnen versterken. Ten slotte is een goede 
mix van verhalen essentieel: van verhalen over helden die onze vrijheid 
mogelijk maakten, maar ook over de donkere bladzijden, die voor ons nu 
een waarschuwing zijn. Een en ander is ook sterk met elkaar verbonden: 
geen rituelen zonder nadere inhoud, en geen Wilhelmus zonder een ver-
haal over vrijheid en over de menselijke waardigheid voor eenieder die zich 
binnen onze landsgrenzen bevindt – inclusief de vele immigranten en 
mensen met een vluchtelingenachtergrond.

Angst voor ‘betutteling’ of paternalisme vanwege een verkeerd op gevatte 
vrijheidsideologie is bij het uitdragen van de Dutch dream niet geraden. 
Fundamentele waarden van onze democratie verdienen goede overdracht.

Overdracht van waarden gaat 
via inspirerende rituelen, 
symbolen en verhalen
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C. Plichten: vraag niet wat de samenleving voor jou kan doen, maar wat 
jij kunt doen voor de samenleving

Het derde en laatste element in Buma’s ‘beschavingsoffensief ’ is de her-
waardering van het woord ‘plichten’. Ook hier heeft Buma scherp gezien 
waar het huidige universalistische vrijheidsdiscours mistast. Met name 
groep 1 cultiveert dit, maar in meer gesimplificeerde vorm heeft ook groep 
2 er last van.

Vanuit de christelijke traditie brengt Buma de gedachte in dat vrijheid 
geen doel op zichzelf is, maar bedoeld is als dienst aan elkaar. Vrijheid is 
dus beslist belangrijk, maar we moeten goed weten waar we die primair 
moeten lokaliseren. Ik zou zeggen: ‘Vrijheid is in de politiek de hoogste 
waarde, en in alle andere levenssferen is het primair een ondersteunende 
waarde.’ Denk wat dit laatste betreft maar aan een partnerrelatie: wie vrij-
heid hier als hoogste waarde ziet, is waarschijnlijk nog nooit verliefd ge-
weest! Liefde zoekt juist verbinding. Maar vrijheid is hier duidelijk wel een 
ondersteunende of voorwaardescheppende waarde: als men een partner 
niet in vrijheid kan kiezen, hebben we een ander probleem.

Natuurlijk is het lastig hoe de overheid, wanneer vrijheid de hoogste 
politieke waarde is, toch over plichten kan spreken. Het bieden van een 
stimulerende omgeving waarin mensen niet ontmoedigd maar aangemoe-
digd worden om naar elkaar om te zien, is vanuit de overheid echter goed 
te motiveren. Maatschappelijke stages en ruim baan voor wat ooit het 
‘maatschappelijk middenveld’ heette, horen daarbij.

Adel verplicht, vrijheid verplicht. Als mensen zich niet om elkaar en de 
gezamenlijke publieke ruimte bekommeren, gaat op termijn de vrijheid 
verloren.

Tot slot: de christelijke traditie

Onomwonden put Buma in de HJ Schoo-lezing uit de christelijke traditie. 
Dat is om twee redenen van belang. Ik begin met een nogal formeel ogende 
reden.

Kennelijk is het mogelijk om vanuit religieuze tradities inhoudelijk te 
participeren in de publieke ruimte en deze zo mede te dragen. Dat is niet 
altijd eenvoudig, en historisch gezien had het katholicisme hier in de 
 negentiende eeuw bijvoorbeeld meer moeite mee dan het protestantisme 
– althans het protestantisme van Abraham Kuyper, dat levensbeschouwe-
lijke pluraliteit en democratie van harte omarmde. In de twintigste eeuw 
heeft het katholicisme dat echter ruimschoots ingehaald, getuige een aan-
tal imposante encyclieken, met Laudato Si’ als laatste in de rij. Waarom zou 
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zo’n inhaalslag niet ook door de islam gemaakt kunnen worden? Er zijn 
hiervoor inhoudelijke kansen, die deels parallel lopen met argumenten die 
eerder in de christelijke traditie ontwikkeld zijn om te pleiten voor men-
senrechten, zoals Franse, Zwitserse en Nederlandse calvinisten deden in 
de zestiende eeuw. De islam en het christelijke geloof delen het geloof dat 
God alle mensen geschapen heeft en dat daarom alle mensen fundamen-
teel gelijk zijn. Hier liggen aanknopingspunten. Het voordeel is dat men 
dan niet langer van moslims vraagt dat de islam ‘door de verlichting’ heen 
moet – wat neerkomt op ‘gooi de islam maar weg ten gunste van een ratio-
neel universalisme’ – maar hen stimuleert tot nieuwe interpretaties van 
hun eigen traditie. Belangrijk is dat juist ook het cda deze reflectie aan 
islamitische zijde stimuleert.

De andere reden is inhoudelijk. In de christelijke traditie zijn belang-
rijke inzichten te vinden die elders niet zo gemakkelijk gevonden worden, 
bijvoorbeeld over de verhouding tussen vrijheid en verantwoordelijkheid. 
De fundamentele gelijkwaardigheid van alle mensen is een andere essen-
tiële notie in deze traditie. Niet dat iedereen die zich christen noemde deze 
altijd zonder uitzondering beaamd heeft, zeker niet – maar er was een 
constante stroom: Franciscus; de ultraorthodoxe protestantse predikant 
Bernardus Smytegelt, die slavernij ‘mensendiefstal’ noemde; William 
Wilberforce; Abraham Lincoln; Martin Luther King … Steeds herinnerden 
zij christenen aan hun ware inspiratiebronnen. Buma zou nog veel verder 
kunnen gaan in het onder woorden brengen van centrale noties uit deze 
traditie, zoals liefde en barmhartigheid. Het is goed als dergelijke noties 
ingebracht worden in het publieke debat.

Christenen kunnen de christelijke traditie niet claimen, omdat deze ook 
voor hen vaak een zaak van prikkelende tegenspraak is, maar zij zullen wel 
bewust dit kritische gesprek met de eigen bronnen, die ook de kernbron-
nen van onze cultuur zijn, willen opzoeken. Daarom is de christelijke tra-
ditie nooit ‘gevestigd cultuurgoed’, maar steeds ook een appel.

Noten

1  Ik sluit hiermee aan bij de luisterende 
methodiek van het Centrum Èthos. 
Dat centrum is door enkele filosofen en 
bestuurskundigen aan de vu opgericht 
met als doel om ‘maatschappelijke 
onderstromen’ te verkennen en in 

verband te brengen met grotere maat-
schappelijke ontwikkelingen, zoals 
globalisering, technologisering, indivi-
dualisering en functionalisering. 
 Binnenkort verschijnt in deze lijn onder 
redactie van Gabriël van den Brink het 
boek Waartoe is Nederland op aarde? 
(Amsterdam: Boom, 2018).
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Naar een waarachtig 
christendemocratische visie op 
gemeenschap

Wij kunnen de ons gegeven gemeenschap niet vervangen 
door een gemeenschap van ons eigen ontwerp en naar onze 
eigen voorkeur. Vertogen over communitarisme en pleidooien 
voor sociale cohesie zijn ondanks hun goede bedoelingen te 
constructivistisch van aard. Wij zijn geen gemeenschap alleen 
met wie wij gemeenschap willen zijn, en wij houden niet op 
gemeenschap te zijn als wij het niet langer willen. Stel dat dat 
wel zo was: dan is er geen sprake van gemeenschap, maar 
van een contract. Een waarachtig christendemocratische 
visie op gemeenschap moet ervan uitgaan dat alles wat er is, 
onderdeel is van de gemeenschap die aan het ontstaan is en 
die wij geroepen zijn mee op te bouwen.

door Erik Borgman

De auteur is lekendominicaan en hoogleraar publieke theologie en bekleder van de 
Cobbenhagen-leerstoel aan Tilburg University.1

Het is vreemd dat wij zo makkelijk geneigd zijn de christelijke 
 traditie te verbinden met vaderlandsliefde. Het staat haaks op wat de twee-
de-eeuwse Brief aan Diognetus schrijft over de positie van christenen in de 
samenleving:

In een woord: wat de ziel voor het lichaam is, zijn de christenen voor de 
wereld. De ziel heeft zich door alle delen van het lichaam verspreid; zo 
bevinden de christenen zich in alle steden van de wereld. Hoewel de ziel 
zich in het lichaam bevindt, behoort zij er niet toe. Zo zijn de christenen 
in de wereld, zonder van de wereld te zijn.
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In deze visie zijn christenen nooit de ‘gewone, normale Nederlanders’ 
waar Mark Rutte zich bij de presentatie van het regeerakkoord op 10 okto-
ber 2017 bij uitstek op richtte. Zij hebben in geestelijke zin altijd een dub-
bel paspoort en precies dat maakt ze volgens de Brief aan Diognetus als 
burgers waardevol. Staatsburgerschap is voor christenen gebaseerd op een 
primair burgerschap in het hemels vaderland (vgl. Filippenzen 3:20). Bij de 
kerkvaders is de redenering te vinden dat christenen (christianoi) de waar-
devolste burgers (chrestostatoi) zijn, omdat zij uiteindelijk niet loyaal zijn 
aan een concrete menselijke gemeenschap en hun cultuur, maar aan de 
liefde en rechtvaardigheid zoals die in Jezus Christus zichtbaar zijn gewor-
den. Dit betekent niet dat zij zich niets zouden aantrekken van de staat en 
zijn wetten, en zelfs niet dat zij niet zouden mogen houden van het land 
waar zij geboren zijn, maar het maakt dat zij tegelijkertijd altijd een zekere 
afstand houden van de natie en haar burgerschap. Zij zijn altijd ook 
‘vreemdelingen en ballingen’, waar ze ook zijn (1 Petrus 2:11), hetgeen ze 
verbindt met anderen die geen vanzelfsprekend burgerschap genieten. 
Het maakt het logisch dat zij zich inzetten om uiteenlopende groepen met 
elkaar te verbinden met het oog op het vergroten van de rechtvaardigheid. 
De Franse filosoof Jean-Luc Marion heeft onlangs gepleit voor het herstel 
van een dergelijk, door hem zo genoemd ‘katholiek moment’ in de politiek 
en de opbouw van de samenleving.2

Niet ‘terug naar wij’

Marion legt hiermee de vinger op een gevoelige plek in het christen-
democratische denken over gemeenschap. Sinds Jan Peter Balkenende er 
in de jaren negentig van de vorige eeuw voor viel, heeft het communita-
risme in de lijn van het werk van Amitai Etzioni veel invloed gekregen bin-
nen het cda. Het wordt gepresenteerd als noodzakelijk tegenwicht tegen 
het liberale individualisme en onderstreept de verantwoordelijkheid van 
het individu niet alleen voor zijn eigen welzijn en welbevinden, maar ook 
voor die van de gemeenschap. Etzioni’s oproep ‘back to we’ heeft echter 
als vooronderstelling dat mensen ontologisch gesproken de individuen 
zijn waar het liberalisme van uitgaat. De opbouw van de gemeenschap is 
een politiek-morele plicht om te voorkomen dat het individualisme zelf-
destructief wordt. Etzioni probeert wel aan te sluiten bij de gegroeide 
 moraal van groepen en gemeenschappen, maar zijn communitarisme is 
uiteindelijk constructivistisch: op basis van een beeld van de gemeenschap 
en haar belang, wordt op grond van een haast hobbesiaanse redenering 
onderwerping aan de gemeenschappelijke cultuur gevraagd om te voor-
komen dat mensen als absolute concurrenten elkaar naar het leven gaan 
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staan en het recht van de sterkste gaat gelden.3 Juist wie voluit vertrouwen 
heeft in de samenleving als product van het verlangen naar goed leven van 
mensen en hun inventiviteit om dit vorm te geven, kan in deze gedachte-
gang niet zomaar meegaan.

In de gerichtheid op sociale cohesie, die over de volle breedte van het 
gematigde politieke en maatschappelijke spectrum als vanzelfsprekend 
lijkt te worden gezien, zit een soortgelijke vooronderstelling: alleen een 
gemeenschappelijke cultuur kan voorkomen dat wij tegenover elkaar 
staan als eenlingen die zichzelf met geweld proberen te handhaven. Alsof 
onze sociale cohesie niet op een verkeerde cultuur is gebaseerd als zij groe-
pen buitensluit! Of dan deze cohesie in naam van de buitengeslotenen niet 

juist moet worden ondergraven! De 
gerichtheid van het nieuwe kabinet-
Rutte op de ‘gewone, normale Ne-
derlanders’ is niet bepaald onschul-
dig. Rutte laat in bedekte termen 
weten alleen rekening te willen 
houden met degenen die zich in 
beginsel herkennen in de gemeen-

schap zoals zij is. Ik ben veel meer geneigd om met paus Franciscus te 
 menen dat wij van de blindheid van de normaliteit worden gered door 
een inbreng vanuit degenen die kijken vanuit de periferie.

Mogen wij dan niet trots zijn op onze waarden en normen, en mogen wij 
dan niet van onze gemeenschap houden? Zeker wel. Maar deze liefde en 
deze trots hebben allereerst betrekking op de plaats waar wij samen met 
anderen ons leven leiden en gaandeweg de toekomst uitvinden op basis 
van wat er is en met behulp van wat er naar ons toe komt. De Weense 
 romancier en essayist Robert Menasse noemt deze plaats Heimat.4 Dit 
 onvertaalbare Duitse woord heeft de connotatie van ‘geboortegrond’ en 
‘land van herkomst’, maar voor Menasse is het vooral de plaats waar wij ons 
thuis weten. Wij zijn er intuïtief en haast lichamelijk mee verweven. Niet 
alleen het landschap, de lichtval, de geuren en de mensen zijn vertrouwd 
en ‘eigen’, maar ook de gebruiken, de omgangsvormen en de taal zijn dat. 
Heimat is de ruimte waar het leven gestalte krijgt dat wij ten volle als het 
onze beschouwen. Aandacht voor Heimat als plaats van concreet leven in 
een concrete gemeenschap ziet Menasse als een alternatief voor de nadruk 
op natiestaten en hun soevereiniteit, waarvan Europa ten koste van talloze 
slachtoffers heeft moeten ontdekken hoe gevaarlijk die zijn. Het gaat hier-
bij niet om de bekende tegenstelling tussen de kleinschalige Gemeinschaft 
tegenover de anonieme Gesellschaft, maar om een visie op gemeenschap 
die ontstaat vanuit het gemeenschappelijk bewonen en beheren van de 

De gerichtheid van het nieuwe 
kabinet-Rutte op de ‘gewone, 
normale Nederlanders’ is niet 
bepaald onschuldig
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ruimte op basis van het verlangen naar goed leven, tegenover een visie op 
gemeenschap op basis van een welbepaalde identiteit die zich profileert 
tegenover andere gemeenschappen. Europa zou zichzelf wat Menasse 
 betreft niet langer moeten zien en vormgeven als een federatie van natie-
staten die zichzelf beschouwen als de belichaming van een specifieke iden-
titeit, maar als een associatie van regio’s waarin mensen hun Heimat heb-
ben en in reactie op wat er gebeurt voortdurend met elkaar opbouwen. 
Zo verschaffen zij elkaar voortdurend een Heimat.

Opbouw van gegeven gemeenschap

Heimat kan de melancholieke bijklank hebben van heimwee naar een heile 
Welt die er nooit echt is geweest. Voor Menasse duidt het woord echter de 
plaats aan waar mensen de gang en de stand van zaken niet ervaren als een 
onontkoombaar lot, maar als elementen in een dialoog waarmee zij hun 
leven opbouwen en richting geven.5 Het is wat hem betreft de plaats waar 
de toekomstmuziek klinkt. In de concrete verbindingen, levensvormen en 
bestaansruimten die mensen al doende met elkaar en in reactie op elkaar 
creëren, en in de manier waarop zij hiermee elkaar aanspreken en uitnodi-
gen, klinkt de muziek op van de toekomst die hen motiveert er deel van te 
zijn en zich ervoor in te zetten.6

Hiermee komt Menasse wat mij betreft dicht bij de christendemocrati-
sche visie op gemeenschap die wij vandaag de dag nodig hebben: een ge-
meenschap die steeds opnieuw wordt opgebouwd op basis van de ervaring 
en het inzicht dat het leven op concrete plaatsen vorm krijgt, met de in-
grediënten die er te vinden zijn. In de taal van de opmerkelijke wending 
die paus Franciscus in 2015 met zijn encycliek Laudato Si’ aan de traditie 
van het katholieke sociale denken heeft gegeven, gaat het om ons gemeen-
schappelijk huis, in de zin van een gemeenschappelijk huishouden.7 
Alle dingen, planten, dieren en mensen die er zijn, op een bepaalde plaats 
en in het netwerk van met elkaar verbonden plaatsen. Dit is een funda-
menteel andere visie dan dat mensen zich alleen in overzichtelijke 
 gemeenschappen zouden kunnen herkennen en alleen door abstractie 
zouden leren dat de buitenstaander dezelfde rechten behoort te hebben 
als de binnenstaander. Volgens de integrale ecologische visie die in 
 Laudato Si’ wordt ontwikkeld, is wat op grote en op kleine schaal gebeurt 
elkaars spiegelbeeld. Zoals de gemeenschap in de kerk naar katholieke 
overtuiging als men elkaar de vrede wenst de mensheid representeert die 
is opgenomen in de weg naar vrede die door God is ingezet. Lokaal, regio-
naal en mondiaal beschutten schepselen elkaar, voeden ze elkaar, stimu-
leren ze elkaar; en ja, zij ondermijnen elkaar ook en staan elkaar naar het 
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leven. Wat dat laatste betreft is zo mogelijk bijsturing geboden. Maar wij 
kunnen noch de lokale, noch de mondiale gemeenschap vervangen door 
een gemeenschap van ons eigen ontwerp en naar onze eigen voorkeur. 
Een waarachtig christendemocratische visie op gemeenschap moet er naar 
mijn overtuiging van uitgaan dat alles wat er is, onderdeel is van de ge-
meenschap die aan het ontstaan is en die wij geroepen zijn mee op te bou-
wen. Als Sybrand Buma zich in zijn geruchtmakende Schoo-lezing zonder 
nader commentaar aansluit bij de suggestie – zoals die in sommige krin-
gen in de samenleving te horen valt – dat wij de ongeplande en onvoor-
ziene effecten van de migratie zouden moeten en kunnen terugdraaien en 
ons er niet verantwoordelijk voor zouden hoeven voelen omdat wij ze niet 
hebben gewild, construeert hij niet alleen een gevaarlijke illusie die naar 
alle waarschijnlijkheid tot nieuwe teleurstellingen zal leiden, nieuwe 
 woede, nieuwe afkeer van politici en beleidsmakers.8 Vele malen erger is 
dat hij breekt met een fundamenteel uitgangspunt van welke gemeenschap 
ook: samen uit, samen thuis, in voor- en tegenspoed. Niet alleen met ‘ge-
wone, normale Nederlanders’, maar met iedereen met wie wij ons grond-
gebied delen zijn we verbonden door onderlinge verantwoordelijkheid.

Christenen zijn en blijven ‘vreemdelingen en ballingen’ in elke samen-
leving, juist omdat elke empirische samenleving mensen uitsluit en chris-
tenen weten dat alle mensen kinderen van God zijn en dat wij daarom niet 
alleen een gemeenschap vormen met degenen met wie wij een gemeen-
schap wíllen vormen, én dat wij niet ophouden een gemeenschap te zijn als 
wij dat niet meer zouden willen zijn. Stel dat dat wel zo was: dan is er geen 
sprake van gemeenschap, maar van een contract. Wij zijn een gemeen-
schap met degenen te midden van en in verbondenheid met wie wij leven. 
Dat zijn niet alleen degenen die het goed gaat en die in onze ogen het goe-
de doen, maar ook degenen die aan lager wal zijn geraakt en ongewenst en 
asociaal gedrag vertonen. Uiteraard moeten wij ons mede inspannen om 
hun positie en gedrag te veranderen, maar niet door te dreigen met uitslui-
ting. De christelijke grondovertuiging is dat elk mens iets van waarde heeft 
bij te dragen aan de gemeenschap, en de grondovertuiging van het katho-
lieke sociale denken is dat de optimale gemeenschap ontstaat wanneer 
mensen daar zo veel mogelijk de kans toe krijgen. Vanuit hun eigen visie, 
op basis van hun eigen engagement.9 Het resultaat komt niet overeen met 
iemands bedoelingen, maar weerspiegelt zo veel mogelijk ieders inbreng.

Belang van conflicten

Dit wil niet zeggen dat er in een waarachtige gemeenschap geen conflicten 
zijn. Integendeel, conflicten tussen leden of groepen leden van een ge-
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meenschap zijn juist wat een gemeenschap vooruitbrengt. Sommigen 
 voelen zich te weinig gezien, of verkeerd, en protesteren daartegen. 
 Anderen hebben het gevoel dat hun belangen te weinig meetellen en 
 proberen daar iets aan te veranderen. Weer anderen zijn het met het ge-
presenteerde zelfbeeld van de gemeenschap niet eens en formuleren er 
alternatieven voor. Zo is een gemeenschap dynamisch, geeft zichzelf 
steeds opnieuw vorm en maakt zij geschiedenis.

Dit staat in schril contrast met de manier waarop Buma in zijn Schoo-
lezing de Nederlandse identiteit presenteert. Daar wordt gesuggereerd dat 
er een constante Nederlandse identiteit zou zijn die door de eeuwen heen 
steeds bewaard is dankzij met name de inzet van de confessionele partijen, 
die Buma ook nog eens tekent als ‘eigenlijk’ conservatieven, zij het onder 
een andere naam.10 Dit staat in ieder geval op gespannen voet met wat wij 
inmiddels van de Nederlandse geschiedenis weten: dat het besef van 
 Nederlanderschap ontstaat als deel van het proces waarin Nederland zich-
zelf als natie opbouwt. En dit proces verliep niet in alle opzichten harmo-
nisch. In de periode van de reformatie ging men in de landen van Noord-
west-Europa het protestantse christendom beschouwen als de grondslag 
van de nationale cultuur. De andere kant van deze medaille was dat katho-
lieken gezien werden als potentiële vijanden van deze nationale cultuur en 
dat er een lange strijd nodig was om het katholicisme en de Nederlandse 
identiteit niet langer te beschouwen als strijdig met elkaar. Hierbij ging 
het niet alleen om sociaal-economische emancipatie van het katholieke 
volksdeel, maar evenzeer om de ruimte die katholieken kregen om zich vrij 
te organiseren en hun stempel op de Nederlandse samenleving te drukken.

Het gaat hier nu niet om de details van deze geschiedenis – of van die 
van de integratie van de gereformeerden en de socialisten – maar om het 
feit dat er altijd gestreden is over de Nederlandse identiteit en wie ertoe 

gerechtigd was deze te benoemen. 
Zo gezien is de strijd rond de Ne-
derlandse identiteit die wij nu mee-
maken niets nieuws en een onver-
mijdelijk deel van de transformatie 
die ons land doormaakt. Een nostal-
gische oproep om vast te houden 
aan een identiteit die ooit vanzelf-
sprekend zou zijn geweest en ons 
stabiliteit gaf, maar die nu bedreigd 

wordt, werkt averechts. Zo’n oproep versterkt het gevoel van ontheemding 
dat hij zegt te willen tegengaan en probeert daar politiek garen bij te 
 spinnen. In plaats daarvan zou ik pleiten voor een ‘katholiek moment’ à la 

De strijd rond de Nederlandse 
identiteit die wij nu meemaken 
is niets nieuws en een 
onvermijdelijk deel van de 
transformatie die ons land 
doormaakt
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 Marion in de cultuur: het gericht pogen om angst en hoop om te vormen in 
inzet voor een samenleving waarin de verschillende groepen zich actief 
richten op verbondenheid met andere groepen. Zelf heb ik dat ‘contempla-
tieve politiek’ genoemd: uit betrokkenheid bij anderen die anderen willen 
zien en leren kennen, en hun actief de ruimte geven als belangwekkende 
bijdrage aan de toekomst.11

Politieke agenda

Tot slot: welke politieke agenda levert dit nu op voor de nabije toekomst? 
In enkele, noodzakelijk veel te korte punten:
– vanuit de vooronderstelling dat de aarde, dit stukje aarde, deze groep 

van mensen ons gemeenschappelijk huis is en uit liefde voor dit huis en 
uit trots voor wat het te bieden heeft,

– is het de zorg van politici om in alles en allen de door God gegeven waar-
digheid te zien,

– hetgeen in ieder geval wil zeggen: de feitelijke bijdrage te zien die gele-
verd wordt aan het gemeenschappelijke huis en zijn samenhang

– én de bijdrage te zien die men graag zou willen leveren (een wens die vaak 
verscholen ligt in gedrag dat in eerste instantie als destructief kan ver-
schijnen)

– teneinde deze bijdrage te versterken
– en zo de samenhang te versterken.

In deze visie is niet de gevoelde sociale cohesie, maar de mogelijkheid van 
ieder om naar vermogen aan de samenleving bij te dragen de centrale indi-
catie van de kwaliteit ervan. De vraag is niet of iemand normaal is, en ook 
niet of een eventuele afwijking getolereerd kan of moet worden. De vraag is 
of wat op het eerste gezicht een gebrek lijkt, ook als kwaliteit gezien kan 
worden.

Dat betekent dat de belangrijkste taak van politici en bestuurders be-
staat in – uit liefde voor de burgers en vertrouwend op hun vermogen om 
samenleving en gemeenschap te vormen – het actief openhouden of, waar 
nodig, openmaken van de ruimte die hiervoor nodig is.

Noten

1 Deze bijdrage is een bewerking van een 
lezing op het symposium ‘Om een 
gemeenschappelijk huis’ van het 
 Wetenschappelijk Instituut voor het 
cda, gehouden op 12 oktober 2017.

2 Jean-Luc Marion, Brève apologie pour un 
moment catholique. Parijs: Bernard 
Grasset, 2017.

3 Amitai Etzioni, The spirit of community. 
New York: Crown, 1993, met name 
pp. 116-133.

4 Robert Menasse, ‘Heimat ist die schön-
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ste Utopie’, in: Idem, Heimat ist die 
schönste Utopie. Reden (wir) über 
 Europa. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 
2014, pp. 70-82 (10 oktober 2012).

5 Robert Menasse, Die Zerstörung der Welt 
als Wille und Vorstellung. Frankfurt am 
Main: Suhrkamp, 2006, met name 
pp. 9-31: ‘Die Welt in den ich schreibe’.

6 Vgl. Robert Menasse, ‘Zukunftsmusik’, 
in: Menasse 2014, pp. 120-132 (5 septem-
ber 2013). Heimat is dus bij Menasse 
niet een conservatieve utopie zoals de 
 Engelse filosoof Roger Scruton die 
verdedigt onder de term oikofilie in zijn 
How to think seriously about the planet: 
The case for an environmental conser-
vatism (Oxford: Oxford University 
Press, 2012).

7 Paus Franciscus, Laudato Si’ / Wees 

geprezen. Over de zorg voor het gemeen-
schappelijke huis. Vaticaanstad/Poel-
dijk: Libreria Editrice Vaticana/Stg 
InterKerk, 2015.

8 Vgl. Sybrand Buma, ‘Verwarde tijden!’ 
die om richting vragen. HJ Schoo-lezing 
2017. Amsterdam: Elsevier Weekblad, 
2017, p. 26.

9 Zie al: Erik Borgman, ‘De religieuze 
betekenis van democratie. Naar een 
heruitvinding van het subsidiariteits-
beginsel’, in: Idem, Overlopen naar de 
barbaren. Het publieke belang van religie 
en christendom. Kampen/Kapellen: 
Klement/Pelckmans, 2009, pp. 56-72.

10 Buma 2017, pp. 32-35.
11 Zie Erik Borgman, Leven van wat komt. 

Een katholiek uitzicht op de samenleving. 
Utrecht: Meinema, 2017.
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Grondwetspatriottisme in een 
rechtsgemeenschap: de rol van 
religie en levensovertuiging

De Nederlandse staat vertegenwoordigt steeds nadrukkelijker 
een waardestelsel. Maar wie de staat tot hoeder van een 
nationale identiteit maakt, tuigt een paternalistische staat 
op die de vrijheden van burgers bedreigt. Als Nederland 
vaderlandsliefde behoeft, dan kan die het best de vorm 
aannemen van grondwetspatriottisme. Liefde dus voor het 
staatsrechtelijke basisdocument van onze constitutionele orde 
en de daarin opgenomen grondrechten. De Grondwet schept 
immers het staatkundig kader voor een democratie waarin 
burgers met sterk uiteenlopende overtuigingen, normen en 
levensstijlen vreedzaam samenleven. Nationale symbolen 
kunnen eventueel in een preambule een plaats krijgen.

door Henk Post

De auteur is gepromoveerd in de economische wetenschappen, de theologie,  
de letteren en het recht.

Nederland heeft zijn bestaan mede te danken aan het feit dat de vrij
heid van burgers om hun levensovertuiging te belijden, sinds mensen
heugenis een betwiste vrijheid is. Het ontstaan van Nederland als zelfstan
dige natie in 1579 bij het sluiten van de Unie van Utrecht was er mede op 
gericht religievrede binnen het grondgebied van de nieuwe republiek te 
bereiken en daarbij vervolging om het geloof af te schaffen. Door het 
teloor gaan van de verzuiling en het optrekken van een uniforme seculiere 
identiteit lijken de acceptatie van verschillen en de waardering voor de 
vrijheid van godsdienst te zijn verminderd en lijkt de vaardigheid om met 
verschillen in levensovertuiging om te gaan te zijn afgenomen.1 In Neder
land heeft zich een seculiere meerderheid gevormd die op het zich mani
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festeren van religie in het openbare leven primair reageert met onbegrip 
en intolerantie. Het zou strijdig zijn met het eigene van het cda als het in 
deze beweging meegaat.

Nationaal patriottisme versus grondwetspatriottisme

Wie van oordeel is dat Nederland in een identiteitscrisis verkeert en de 
 oplossing zoekt in een nationaal patriottisme, breekt met onze nationale 
traditie van tolerantie en gastvrijheid. Ons vaderland wordt niet bedreigd 
door een verwatering van de cultuur, en we redden het niet met vlagvertoon 
of het uitdragen van Nederlandse waarden. Het patriottisme waar ik voor 
wil pleiten, is grondwetspatriottisme. Het staatsrechtelijke basisdocument 
van de Nederlandse constitutionele orde is de Grondwet met daarin op
genomen onze grondrechten. Een van deze grondrechten is de vrijheid van 
godsdienst en levensovertuiging. Dit grondrecht is een van de kenmerken 
van onze moderne rechtsstaat, die ook wel wordt aangeduid als democrati
sche rechtsstaat. De Grondwet maakt geen onderscheid tussen godsdienst 
en levensovertuiging. Godsdienst is te beschouwen als een religieuze 
levens overtuiging. Dit grondrecht is essentieel voor een democratische 
samen leving, zowel in constituerende als in beschermende zin. De moge
lijkheid om in vrijheid individueel en collectief levensbeschouwelijke 
 keuzes te maken is een fundamenteel beginsel van de democratische 
rechtsstaat die Nederland is. Het verwerkelijken van het beginsel van de 
vrijheid om te kiezen op religieus terrein heeft geleid tot een historisch 
gezien ongekende diversiteit in levensovertuigingen, levensstijlen en ge
meenschappen. De gelijkheid die de eerste bepaling van de Grondwet tot 
uitdrukking brengt, impliceert deze vrijheid. Juist omdat alle mensen vrij 
zijn, zijn ze gelijk. Wie vrij is, tracht zijn zichzelfzijn te verwerkelijken. 
Gelijkheid wortelt daarom in wederzijdse erkenning, in de erkenning van 
de ander als een wezen dat zijn vrijheid tracht te verwerkelijken.2 Als deze 
erkenning ontbreekt, of als onvoldoende wordt ervaren, ontstaan er proble
men die binnen de rechtsorde moeten worden opgelost.

Al in 1579 bij de Unie van Utrecht werd aan de Nederlandse burgers gods
dienstvrijheid toegekend, zij het nog in een beperkte zin. De inhoud en de 
reikwijdte ervan hebben de eeuwen door conflictstof gegeven. De periode 
van de verzuiling was betrekkelijk vreedzaam. In het bijzonder in de laatste 
decennia hebben ontzuiling, secularisatie, individualisering en migratie 
geresulteerd in aangescherpte en nieuwe controverses over vrijheid van 
religie in de publieke sfeer. Het praktiseren van de persoonlijke levensover
tuiging in de publieke ruimte wordt door de ene burger ervaren als een 
 onrustig en bedreigd bezit, en is voor een ander een bron van ergernis. 
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De uitoefening van het grondrecht staat vooral onder druk door het proces 
van secularisatie, in de zin van ontkerkelijking, afnemende invloed van kerk 
en religie op de samenleving, afnemende kennis van en antenne voor religi
euze overtuigingen onder burgers en politici, en een niet langer dominante 
positie van christelijke partijen in de politiek. De rol van religie in de publie
ke ruimte is sterk veranderd. Het moderniseringsproces is gepaard gegaan 
met het construeren van een seculiere nationale identiteit en met een sterke 
toename van de levensbeschouwelijke pluriformiteit onder de burgers.3

De betekenis van religie is enerzijds sterk afgenomen, maar anderzijds 
heeft religie een transformatie ondergaan, waarin de opkomst van de is
lam een prominente rol vervult. Dat moslims moskeeën bouwen en soms 

hun eigen scholen stichten, roept 
bij veel Nederlanders de angst op 
van een islamitische vloedgolf en 
voedt het idee dat de Nederlandse 
identiteit en cultuur worden be
dreigd.4 De laatste decennia leef
den veel Nederlanders met het idee 
dat hun land seculier, egalitair en 
libertair is, en dat religie nauwe

lijks nog een rol van betekenis speelt. Die waren geschokt toen ze zich van
af het einde van de jaren 1990 gingen realiseren dat zich in Nederland een 
omvangrijke en bovendien snel groeiende islamitische gemeenschap heeft 
gevestigd die een orthodoxe godsdienst belijdt en een strikte moraal voor
staat. Door de komst van moslims is de pluriformiteit van de samenleving 
toegenomen. De vermenigvuldiging van orthodoxislamitische uitingen 
heeft de afkeurende reacties gestimuleerd op de aanwezigheid in de pu
blieke ruimte van religie in het algemeen en van de islam in het bijzonder.5 
De multiculturele en multireligieuze samenleving confronteert deze bur
gers ermee dat verscheidene blikken botsen, verschillende visies op wat 
waar is en goed, op wat beschermd moet worden en waarom. Hierdoor 
verdwijnt de evidentie van de eigen ethische superioriteit.6

Paternalistische staat

Een belangrijk aspect van onze constitutionele orde is de scheiding van 
kerk en staat. Dit impliceert dat de overheid niet bevoegd is burgers en 
private organisaties dwingend een specifiek waardenennormenstelsel op 
te leggen. De overheid stelt zich onpartijdig op ten opzichte van religie en 
levensovertuiging en garandeert daarmee de neutraliteit van de staat en de 
pluriformiteit van de publieke ruimte. De staat die zich neutraal opstelt 

Moskeebouw en de oprichting 
van islamitische scholen 
voeden het idee dat de 
Nederlandse identiteit en 
cultuur worden bedreigd
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ten opzichte van religie, heeft een seculier karakter. Williams maakt het 
principiële onderscheid tussen procedureel en programmatisch secula
risme. Bij procedureel secularisme is de seculariteit afgekondigd als een 
waarde door een overheid die in haar beleid weigert een voordeel te geven 
aan of een voorkeur te hebben voor enige religieuze groepering boven de 
andere. In overeenstemming met dit beginsel definieert de staat zijn rol als 
het houden van toezicht over een verscheidenheid van gemeenschappen 
met een religieuze overtuiging en identiteit en, waar noodzakelijk, als het 
hen bijstaan bij het samen bewaren van de vrede. Bij programmatisch secu
larisme kan men denken aan het Franse paradigma dat geen enkele publie
ke manifestatie van een bepaalde religieuze trouw toestaat, zodat iedereen 
een publieke loyaliteit aan de staat met elkaar deelt die niet wordt verduis
terd door private overtuigingen. Programmatisch secularisme definieert 
een exclusieve publieke orthodoxie van een eigen type, en heeft invloed op 
de veronderstelling dat slechts één soort van loyaliteit werkelijk mogelijk 
is. Het programmatisch secularisme creëert daardoor een probleem, door
dat het wat voor veel mensen hun intiemste en beslissende morele inspira
tie is, reduceert tot het niveau van private keuzes, tot levensstijlkeuzes.7 
Het past bij de Nederlandse democratische traditie om ver te blijven van 
het programmatisch secularisme, dat de betekenis van religie en overtui
ging voor mensen miskent en dit grondrecht schendt. Daarentegen voor
ziet procedureel secularisme, dat inherent is aan onze Grondwet, in een 
inclusieve neutraliteit van de staat, die uitingen van religie in de publieke 
ruimte respecteert en beschermt. In het heersende maatschappelijke kli
maat bestaat het gevaar dat de staat zelf een stelsel van waarden gaat ver
tegenwoordigen en de hoeder wordt van een nationale identiteit.8 Als de 
staat deze houding aanneemt, ligt paternalisme op de loer. De paternalisti
sche staat, die meent te weten welke waarden zijn onderdanen behoren aan 
te hangen, en wat de nationale identiteit behoort te zijn, bedreigt de vrij
heden van de burgers. Daarentegen dient de overheid zich zo veel mogelijk 
te onthouden van identificatie met een bepaald mensbeeld, en dient zij 
zich verre te houden van vereenzelviging met een bepaalde levensbeschou
wing of politieke ideologie.9 Dit impliceert dat zij bereid moet zijn om de 
spanningen in de maatschappij te tolereren en bij de oplossing van conflic
ten de beginselen van de democratische rechtsstaat in acht te nemen, in 
het bijzonder het beginsel dat burgers gelijke rechten hebben.

Een overheid heeft sterke benen nodig om de weelde van de staatsmacht 
te dragen en de beginselen van onze rechtsstaat te onderhouden. Zij heeft 
geen monopolie op soevereiniteit, maar zij dient de soevereiniteit van 
maatschappelijke en sociale verbanden, waaronder kerken en gezinnen, te 
respecteren en te beschermen als hun rechten worden beperkt zonder dat 
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hiervoor een rechtvaardiging bestaat. De kern van de moderne democratie 
vat Stuurman samen in de volgende formule: vrijheid + gelijkheid + garan-
ties tegen de dictatuur van een meerderheid. De uitwerking van deze formule 
biedt hoofdstuk 1 van de Grondwet met zijn lijst van grondrechten. Door 
de individuele en collectieve verschillen in waarden, normen en gedragin
gen die er bestaan, is de consequentie dat onze samenleving een grote 
pluri formiteit en multiculturaliteit kent. De opgave aan de overheid en de 
samenleving is deze diversiteit niet te onderdrukken, maar er verstandig 
mee om te gaan. Dat betekent niet dat alles moet mogen, maar dat restric
ties op vrijheden van minderheden alleen legitiem en redelijk zijn als ze 
tot het noodzakelijke minimum beperkt blijven.10 Daarin ligt een beproe
ving van de democratische gezindheid van de overheid en de maatschap
pij. De essentie van een democratie is immers dat de meerderheid de rech
ten en vrijheden van minderheden waarborgt. Met deze opdracht voor de 
democratie is strijdig dat de staat zichzelf een beschavingsmissie oplegt. 
Stuurman betoogt dat de verlichting de mensheid in twee kampen ver
deelt: zij die reeds verlicht zijn en zij die het nog niet zijn. De eerste groep 
is geroepen de tweede groep op te voeden, te verlichten. Dat is de bescha
vingsmissie van de verlichting.11 Deze past echter niet bij een staat in een 
democratische samenleving. De staat moet niet de pretentie hebben (groe
pen) burgers op te nemen in de vaart der volken en op te voeden tot gelijk
waardige aanhangers van de liberaalseculiere meerderheidscultuur.

Grondwet als garantie

Onze democratie moet iets waarmaken wat op het eerste gezicht onmogelijk 
lijkt, namelijk dat burgers met sterk uiteenlopende overtuigingen, normen 
en levensstijlen op een vreedzame wijze met elkaar samenleven op basis van 
een gezamenlijk goedgekeurde rechtsorde binnen het gebied van de staat. 
Het spanningsveld rond de uitoefening van de vrijheid van godsdienst laat 
zien dat democratie en rechtsstaat niet los verkrijgbaar zijn. Wij hebben 
democratisch zelf beoogd dat ons rechtsstelsel gebonden zou zijn aan uni
versele, op mondiaal en Europees niveau aanvaarde rechtsnormen op het 
gebied van de rechten van de mens. De waarborgen van het recht zijn demo
cratisch besloten en democratisch gewenst, en dus ook iets waar we achter 
staan. Het feit dat ze democratisch tot stand zijn gekomen, betekent dat we 
ze niet buiten toepassing kunnen verklaren als ze niet conformeren met 
onze mening over wat de Nederlandse identiteit is of behoort te zijn. Uitin
gen van religie mogen niet een speelbal zijn van de politiek, de publieke 
opinie of bepaalde antireligieuze sentimenten. Dat geldt heel in het bijzon
der omdat er grondrechten in het geding zijn. Bij het oplossen van rechts
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conflicten is het van groot belang om te blijven zien dat onze Grondwet het 
resultaat is van een politiek besluitvormingsproces. Wij hebben het zelf zo 
bedoeld. Onze democratische rechtsstaat wint aan houdbaarheid en over
tuigingskracht door die binding aan de grondrechten die de democratie zelf 
heeft gewild en heeft aanvaard.12 Onze Grondwet biedt dan ook de beste 
garantie voor onze nationale staat en voor de ontwikkeling van zijn identi
teit. Dit zou heel goed in een preambule kunnen worden verwoord en uit
gewerkt. In dat kader kunnen ook onze nationale symbolen worden benoemd 
en opgenomen. Dan denk ik aan: de nationale driekleur, het Wilhelmus, het 
koningshuis, en de Grondwetbank op de Hofplaats bij het Binnenhof, waarop 
artikel 1 is geschreven. De overheid zou de Grondwet inclusief preambule 
kunnen toesturen aan elke Nederlander vanaf 18 jaar, en tegelijkertijd in het 
voortgezet onderwijs aandacht kunnen vragen voor de Grondwet.

Noten
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Met zijn uitgemergelde gezicht een jaar 

voordat de Eerste Wereldoorlog ten einde 

liep, had Émile Durkheim de uitstraling 

gekregen van een joodse profeet, afgemat als 

hij was door de inspanningen om zijn volk 

met boodschappen van bemoediging ter 

zijde te staan, maar ook onherstelbaar ge

troffen door het recente verlies van zijn 

 enige zoon in de oorlog. De man die de 

 basis had gelegd voor de wetenschappelijke 

sociologiestudie in Frankrijk had zich in 

zijn laatste levensjaar beziggehouden met 

de uitwerking van zijn laatste grote project 

over de moraal. Het zou onvoltooid blijven. 

Het uitbreken van de oorlog in 1914 had hem 

diep geraakt. Het betekende in zijn ogen een 

regelrechte bedreiging voor al zijn werk. 

Als een bij uitstek geëngageerde geleerde 

had hij bijgedragen aan de opbouw van de 

Derde Republiek door haar de grondslag aan 

te reiken van een publieke moraal die ge

vormd en beheerst werd door de gemeen

schap.

* * *
Durkheim (spreek uit: Durkem) werd op 

15 april 1858 geboren als de zoon van een 

rabbijn in Épinal, de hoofdstad van de 

 Franse Vogezen. Émile was voorbestemd om 

ook rabbijn te worden. Het was een familie

traditie die terugging tot ver in de achttien

de eeuw. Hij kwam dan ook al vroeg als jon

gen op de rabbinale school van de streek 

De actualiteit van 
Émile Durkheim
(Épinal 1858 – Parijs 1917)

door Paul van Velthoven

De auteur is redactielid van Christen Democratische Verkenningen.

De gemeenschap als de vormgever 
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De actualiteit van Émile Durkheim
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terecht, maar hij zou tijdens zijn college

jaren van richting veranderen. Zijn latere 

volgeling en biograaf Georges Davy vertelde 

dat hij opgroeide in een sfeer van respect 

voor de wet en van plichtsbetrachting.1 

Deze opvoeding liet onuitwisbare sporen in 

hem na. Hij minachtte succes dat niet door 

inspanning verkregen was en hij had af

schuw voor alles wat niet degelijk kon wor

den vastgesteld. Van meet af aan had hij een 

ernstige kijk op het leven, en pleziertjes 

onderging hij vaak niet zonder een gevoel 

van wroeging, aldus Davy. Hij bleek een zeer 

goede leerling en nog voordat hij het college 

in Épinal had doorlopen en met groot gemak 

zijn baccalaureaat had behaald, mocht hij 

van zijn vader, mits hij serieus zou werken, 

zijn studies vervolgen in Parijs. Thuis had hij 

toen van nabij de gevolgen van de nederlaag 

in de FransDuitse oorlog van 18701871 er

varen. Door de inlijving van de Elzas bij het 

net tot stand gekomen Duitse keizerrijk 

werd Épinal een grensstad. De oorlog veran

derde hem in een patriot en hij probeerde al 

vroeg om net als vele andere intellectuelen 

de oorzaken te doorgronden van de neder

laag die het Franse keizerrijk van Napoleon 

iii had geleden. De oorlog tegen Pruisen was 

door het vorige regime onder Napoleon iii 

volstrekt onvoorbereid ondernomen nadat 

het in de loop der tijd steeds decadenter was 

geworden. Als reactie daarop hadden veel 

katholieken boete willen doen, en de bouw 

van de SacréCœur in Parijs was daarvan de 

concretisering. De antiklerikalen wilden 

bouwen aan de totstandkoming van een 

nieuwe, democratische republiek en grote 

onderwijshervormingen doorvoeren, zodat 

terugkeer naar een autocratisch regime als 

dat van Napoleon iii onmogelijk zou wor

den. Ook Durkheim wenste bij te dragen aan 

de wederopbouw van zijn land. Hij wilde dat 

doen door een moraal op te bouwen die niet 

langer uitsluitend gebaseerd was op het 

katholicisme. Onderwijs en ook de gods

dienst waren in zijn ogen de krachtigste 

middelen om het land op een hoger plan te 

brengen, want alleen verandering van poli

tieke structuren zouden naar zijn stellige 

overtuiging niet volstaan.

* * *
De weg naar de maatschappelijke en weten

schappelijke top verliep in Frankrijk via een 

opleiding aan de École normale supérieure 

(ens), de school met zijn Spartaans aandoen

de internaat aan de Rue d’Ulm in Parijs. 

Gemakkelijk verliep die overgang niet. Het 

begon er al mee dat hij pas na drie pogingen 

door het vergelijkende examen kwam en 

werd toegelaten. In het voorbereidende 

leerprogramma lag het hoofdaccent op 

 Latijn en andere literatuur. Omdat zijn vader 

ernstig ziek was geworden, moest hij tevens 

voor het gezin van zijn ouders zorgen. 

De typisch Franse grootsprakerigheid van 

zijn medeleerlingen in de ens beviel hem 

allerminst, en het nietwetenschappelijke 

karakter van de gedoceerde filosofie stond 

hem tegen, net als de snobistische afzijdig

heid van de dagelijkse realiteit die velen van 

zijn medestudenten erop na hielden. Het 

nam niet weg dat hij prominente medeleer

lingen kreeg, zoals Henri Bergson, die met 

zijn filosofie over duur en beweging een grote 

aantrekkingskracht uitoefende en daarvoor 

de Nobelprijs kreeg, en Jean Jaurès, de latere 

leider van de Franse socialisten, die aan de 

vooravond van de Eerste Wereldoorlog door 

een rechtse extremist werd vermoord.

Durkheims interesses lagen van begin af 

aan op wetenschappelijk terrein. Hem boei

den vooral vragen over de samenleving, die 
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in de negentiende eeuw radicale verande

ringen doormaakte. Hij zag in Auguste 

 Comte, de man die als eerste het woord ‘so

ciologie’ muntte om een wetenschap te ont

wikkelen die zich rekenschap gaf van de 

grote maatschappelijke veranderingen in 

zijn tijd, een verwante geest. Maar anders 

dan Comte wilde Durkheim niet specula

tieve theorieën verbreiden, maar concrete 

resultaten boeken, en in het verlengde daar

van gerichte oplossingen bedenken die zijn 

land verder zouden kunnen helpen. De 

aan de ens verbonden wetenschapsfilosoof 

 Émile Boutroux leerde hem dat elk domein 

zijn eigen criteria kent en dat sociale feiten 

daarom sociaal verklaard moesten worden.2 

Hierin zou Durkheims pioniersrol voor de 

sociologie komen te liggen.

Durkheims ambities richtten zich na

drukkelijk op de Derde Republiek, die met 

een schone lei wilde beginnen na het tra

gisch verlopen avontuur van het Tweede 

Keizerrijk, en alsnog de idealen van de 

 Franse Revolutie in concreet beleid wilde 

omzetten. Het Empire van Napoleon iii had 

daar juist afstand van willen nemen en daar

door de politieke en maatschappelijke te

genstellingen verscherpt. Durkheims eerste 

grote werk, De la division du travail social, 

als proefschrift verdedigd in 1893 toen hij 

35 jaar was, maakte hem tot een buiten

beentje in de filosofie, het vak waaronder de 

sociologie destijds viel. Het leidde tot een 

hoogleraarschap aan de universiteit van 

Bordeaux in de pedagogie, maar dus nog 

niet in de sociologie. Pas in 1902 kreeg hij, als 

erkenning voor zijn onvermoeibare pogin

gen om voor de sociologie een eigen werk

veld te creëren, aan de Parijse Sorbonne de 

eerste leerstoel in de sociologie aangeboden. 

Hij zou die tot zijn dood in 1917 bezetten en 

door zijn vele sociale en politieke activitei

ten bekend komen te staan als een intellec

tuele vaandeldrager van de Derde Republiek 

(18701940). Een groot aantal leerlingen zou 

in zijn spoor verder werken en de Franse 

sociologie een volstrekt eigen gezicht 

 geven.3

* * *
Het boek dat de basis legde voor al zijn latere 

werk als socioloog was De la division du 

 travail social.4 In antwoord op de klassieke, 

sociologische vraag hoe de sociale orde über

haupt kan bestaan en de daarmee 

 samenhangende onmisbaar geachte solida

riteit tussen haar leden, onderscheidde hij 

twee soorten van samenlevingen. Hij stelde 

dat archaïsche samenlevingen gekenmerkt 

worden door een mechanische solidariteit: 

mensen horen op een volstrekt zelfde 

 manier bij elkaar en zijn op dezelfde manier 

onderworpen aan een boven hen gesteld 

gezag en geloof. Daartegenover staan de 

moderne samenlevingen, die gekenmerkt 

worden door een organische solidariteit. 

Deze laatste wilde Durkheim in haar ontwik

keling nader onderzoeken. De maatschappij 

met een organische solidariteit vergeleek hij 

met een lichaam waarin alle organen met 

elkaar moeten samenwerken om goed te 

kunnen functioneren. Met haar vele contrac

tuele verbindingen was zij een veel ingewik

kelder type dan de archaïsche. In arbeids

verdeling verschilden zij hemelsbreed van 

elkaar, maar er waren omstandigheden denk

baar waarbij zij nog naast elkaar bestonden.

Ondanks de geponeerde organische soli

dariteit loopt zo’n samenleving lang niet 

altijd naar wens. Er was juist in die sterk 

veranderende Franse maatschappij ook veel 

sprake van wanorde, oftewel ‘anomie’, een 

term die Durkheim introduceerde in Le 
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zijn voorvaderen en agnost geworden, maar 

op latere leeftijd zou hij meer en meer het 

belang van de godsdienst erkennen. Zijn 

eigen joodszijn zou zich dan later in een 

geseculariseerde vorm manifesteren in zijn 

diepe hang naar rechtvaardigheid. Gods

dienst was in oorsprong en kern een sociaal 

en samenbindend fenomeen, en niet een set 

van leerstellingen die van buitenaf aan de 

samenleving zouden moeten worden op

gelegd. Ook de geseculariseerde samenle

ving zag hij uiteindelijk als een religieus 

verschijnsel, omdat die gedragen en in 

stand gehouden wordt door de gemeen

schappelijk gedeelde diepere waarden van 

haar leden.

* * *
Durkheims inzichten voorzagen na de schei

ding van kerk en staat in 1905 in Frankrijk in 

een behoefte, toen het katholieke gods

dienstonderwijs op de openbare scholen 

niet langer werd gegeven. De staat fungeer

de nu als een morele instantie in de mate 

waarin hij moreel verantwoorde idealen 

wilde ondersteunen, precies zoals Durk

heim het zich had voorgesteld. Generaties 

lang waren het de onderwijzers van de 

 Derde Republiek die een seculiere niet aan 

dogma’s gebonden moraal zouden ver

spreiden die nu vanuit de gemeenschap 

haar oorsprong vond en niet langer vanuit 

een bepaalde kerk. Durkheims opvattingen 

werden de officiële denkwijze, aangezien de 

sociologiestudie na de Eerste Wereldoorlog 

onderdeel werd van de onderwijzersoplei

ding in Frankrijk.

Na de Tweede Wereldoorlog, toen de 

 Derde Republiek was vervangen door een 

nieuw bewind, zouden de uitstraling van 

Durkheims doctrine en de interesse voor 

zijn werk aanzienlijk verminderen.

 suicide (De zelfmoord). Op basis van door 

hem empirisch uitgevoerd onderzoek con

cludeerde hij dat zelfmoord niet zozeer door 

psychische als wel door sociale factoren 

werd veroorzaakt. Durkheim toonde over

tuigend aan dat het gebrek aan sociale ver

banden de frequentie van het verschijnsel 

bepaalde. Sociale verbanden waren dus van 

levensbelang, aldus Durkheim. De samen

leving zag hij in laatste instantie bijeen

gehouden door een conscience collective, 

gemeenschappelijk gedragen gedachten en 

ideeën. De moraal wordt ontleend aan het 

samenleven van mensen, maar is tevens van 

levensbelang om die samenleving in stand 

te houden. Deze opvatting werd grondiger 

uitgewerkt in Durkheims laatste grote boek, 

Les formes élementaires de la vie religieuse. 

Alle vormen van samenleven vinden hun 

oorsprong uiteindelijk in de religie, stelde 

hij. In de godsdienst zag hij vervolgens ook 

de oorsprong van alle denkvormen die na

dien geseculariseerd raakten.5 En ook al 

onderkende hij wel degelijk dat de greep 

van de godsdienst op het dagelijkse leven 

afnam, in de steeds gedifferentieerder wor

dende samenleving zouden nieuwe idealen 

van moreel individualisme een intrinsiek 

religieus karakter behouden.

Durkheim was na zijn vertrek naar Parijs 

vervreemd geraakt van het joodse geloof van 

De moraal wordt ontleend 
aan het samenleven van 
mensen, maar is tevens 
van levensbelang om die 
samenleving in stand te 
houden
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Ten slotte moet gezegd worden dat, hoe

wel Durkheim als links bekendstond, hij 

bepaald geen socialist was. Hij was op de 

eerste plaats een republikein. Het socialisme 

verwierp hij als leer omdat het de samenle

ving dreigde te verscheuren en de mensen 

tegen elkaar opzette. Dezelfde bezwaren 

koesterde hij in nog sterkere mate tegen het 

marxisme.

* * *
Hoezeer ook de ideologische verschillen in 

het oog springen met de tijd waarbinnen 

Durkheim opereerde, toch is het duidelijk 

dat de morele gemeenschapsopvattingen 

van Durkheim zeker niet haaks staan op het 

gedachtegoed van een politieke partij als het 

cda. Ook bij het cda staat in een tijd die een 

doorgeschoten individualisme kent, de 

gemeenschap en het gemeenschappelijk 

belang van álle leden van de maatschappij 

voorop. Ook Durkheim zag in een ver door

gedreven individualisme een gevaar voor de 

gemeenschap. Geen denkbeeldig gevaar in 

de late negentiende eeuw, met zijn revolu

tionaire veranderingen die gepaard gingen 

met een ontwrichting van het maatschappe

lijke bestel. Het is niet gek dat vandaag de 

dag ook in Frankrijk de belangstelling 

voor het werk van Durkheim opnieuw is 

opgeleefd, nu het maatschappelijk bestel 

daar zo sterk aan revolutionaire verande

ringen onderhevig is. Er is behoefte aan een 

nieuw gemeenschappelijk streven. Om de 

samenleving te versterken pleitte Durkheim 

al in zijn tijd voor het bevorderen van inter

mediaire organisaties tussen individu en 

staat – een streven dat tot nu toe weinig 

succes heeft gehad, omdat er in Frankrijk 

nog steeds een enorme kloof bestaat tussen 

individu en staat. Het cda heeft met zijn 

opkomen voor het maatschappelijk midden

veld het belang van intermediaire organisa

ties altijd onderstreept, het vergaande indi

vidualisme verworpen en de belangen van 

de gemeenschap vooropgesteld.

 Noten

1 G. Davy, ‘Émile Durkheim. L’homme’, in: 
 Xavier Léon e.a. (red.), Revue de Métaphysique 
et de Morale 26. Parijs: Librairie Armand Colin, 
1919, pp. 181198.

2 Harry Alpert, Emile Durkheim and his socio-
logy. New York: Russell & Russell, 1961 [1939], 
p. 24.

3 Alpert 1961, pp. 5772.
4 Serge Paugam, ‘S’attacher à la société. Durk

heim et la théorie des liens sociaux’, Revue 
internationale de Philosophie (2017), nr. 2, 
pp. 89115.

5 Anthony Giddens, Durkheim. Londen: 
The Harvester Press, 1978, p. 74.
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De taart van Frederik

door Pieter Gerrit Kroeger

De auteur is historicus.

Kroonprins Frederik was een schöngeist. 

Hij schreef Der Antimachiavell, een boek 

over normen en waarden en wat deze bete-

kenden voor gewetensvolle heersers. Kort na 

de publicatie ervan stierf zijn vader en de 

jonge Pruisische koning viel meteen het 

rijke Silezië binnen en roofde deze provincie 

van Maria Theresia. Voltaire schreef hierop 

het volgende bon mot: ‘De prins van Pruisen 

bakte een prachtige taart en spuugde daar 

vervolgens op, opdat niemand ervan zou 

smullen.’

De reacties op de HJ Schoo-lezing van 

Sybrand Buma deden mij daaraan denken. 

Na het verfijnde boek Tegen het cynisme 

kreeg hij voor dit betoog minder hulde-

blijken. De vaak zo empathische Bas Heijne 

noemde het zelfs een ‘regressief rechts’ 

verhaal dat vooral ‘bejaarden kietelen’ zou 

inhouden.1 Is Sybrand Buma inderdaad als 

die prins met diens boek en gebak?

* * *
De HJ Schoo-lezing is een marketingproduct 

van Elsevier waarin de overleden hoofd-

redacteur van dat blad geëerd wordt. Het 

gaat niet best met de ‘dode-bomen-media’, 

en dus kan de spreker rekenen op uitvoerige 

pr. Ook Buma mocht die ontvangen, en wie 

misgunt hem dat? Zijn lezing heet Verwarde 

tijden! en die titel was even opvallend als 

Tegen het cynisme. De toon ervan leek aller-

eerst een huldebetoon aan Schoo, de redactie-

chef die immers de Rotterdamse ex-hoog-

leraar en ex-neomarxist Pim Fortuin – die 

zijn achternaam opleukte tot het chiquer 

ogende Fortuyn – als columnist binnen-

haalde.

Postume mildheid mag het koele zicht 

niet wegnemen op wat Fortuyns columns in 

Elsevier te berde brachten. Hij warmde ge-

makzuchtig allerlei kliekjes op van klachten 

over ‘buitenlanders’, de bedilzucht van over-

heden, en al die veranderingen dankzij de 

Sybrand Buma

‘Verwarde tijden!’ die om richting vragen

Elsevier Weekblad | 2017 | 96 pp. | ¤ 9,95 | isbn 9789463480178
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te bestaan – om te munten tot ‘de gewone 

Nederlander’, aan wie men dan nu maar het 

oor moest lenen, bleef in dit verband wat in 

de lucht hangen. Want als die klachten over 

die vermeende bedreigingen door vreemd 

volk op weinig of niets gebaseerd zijn, wat 

zijn die geluiden dan waard waarnaar zo 

geluisterd zou moeten worden? Of is ook die 

gewone persoon zo’n publicitaire construc-

tie die de analyse en discussie binnen de 

christendemocratie als politieke stroming 

eerder hindert dan verdiept?

Ze helpt in elk geval niet bij de confronta-

tie met de volgende editie van het fortuy-

nisme. Volgens dat betoog zou de eu ooit zijn 

opgericht om oorlog en planeconomie door 

te drukken en natiestaten te elimineren. 

Verbijsterend zijn dan ook haar mislukking 

bij die oorspronkelijke oogmerken en de 

vrede, welvaart en openheid die desondanks 

opbloeiden! Op sociale media en onlineblogs 

als ThePostOnline en GeenStijl vinden velen 

deze homeopathische kwakzalverij niette-

min prachtig en wentelen zich met denkers 

als Ad Verbrugge (vu) en de Leidse hoog-

leraar Paul Cliteur in spengleriaanse koorts-

visioenen van een Untergang des Abend

landes 2.0. Holland als Weimar blijkt goed 

te verkopen.

* * *
Het is terecht dat Buma in zijn voorlaatste 

boek een pleidooi tegen dit soort cynisme 

over mens, samenleving en politieke per-

spectieven hield en de fascinerende analyses 

van Alexis de Tocqueville daarin actualiseer-

de. Maar wat bracht Buma ertoe om met zijn 

lezing juist deze boeiendste elementen uit 

die publicatie tekort te doen? Dacht hij dat 

zijn Elsevier-gehoor liever bediend wilde 

worden met herinneringen aan de greatest 

hits van hun vereerde columnist?

welvaart, technologie en het Europa sinds de 

val van de Muur. Hij betreurde de ‘verweesde 

samenleving’, die de vaderlijk-patriarchale 

– en dus masculiene – autoriteit van dien-

der, burgemeester en bovenmeester niet 

langer respectvolle erkenning verleende. 

Dat deed hij in tijden van sterke economi-

sche bloei en Europees optimisme na de 

teloorgang van de Sovjet-Unie, maar waar-

schijnlijk heeft zijn treurig lot dit vanuit 

piëteit in de vergetelheid doen raken.

* * *
Onderdelen van Buma’s lezing doen denken 

aan zulke verroeste reclameborden van 

twintig jaar geleden. Net als toen duikt het 

verhaal op van gewone Nederlanders die 

hun baan zien verdwijnen naar migranten, 

terwijl zij diezelfde ‘nieuwkomers’ – on-

danks het feit dat deze op de arbeidsmarkt 

zo succesvol, actief en productief blijken 

– ervan verdenken uitkeringen op te peuze-

len in onledigheid. Intussen verkeren die 

gewone burgers zelf toch echt in tijden van 

hoogconjunctuur, zodat ons land in vele 

sectoren inmiddels grote tekorten kent aan 

talent, vaklieden en andere goed opgeleide 

vrouwen en mannen. De gewone Nederlan-

der heeft de banen eigenlijk voor het uitkie-

zen en ziet de waarde van zijn huis daarbij 

weer oplieren. De uitstroom uit de uitkerin-

gen levert kabinetten intussen miljarden 

aan meevallers op, en alle inkomensgroepen 

gaan erop vooruit, meldt de nieuwe coalitie, 

met het cda op de post Financiën. De hui-

dige tijd lijkt kortom nogal op die van des-

tijds met Fortuyn en zijn analoge betogen 

in Schoos weekblad.

Verward zijn de tijden dan ook niet, eer-

der verwend. De poging van Buma om met 

zijn lezing ‘de boze burger’ van de cda-cam-

pagne van vorig jaar winter – die niet bleek 
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bataljons! Marcheer, opdat een onzuiver 

bloed de voren in onze akkers vochtig 

maakt.’ Het was geen toeval dat ‘de patriot-

ten’ in die tijd de opponenten vormden van 

wie liever het Wilhelmus zongen! Wie van-

daag de dag dus noties van trots à la Verdonk 

en antihomeopathische identiteit à la Baudet 

napraat, moet beseffen dat deze stammen 

uit het revolutionaire maakbaarheidsgeloof 

van la Terreur in Parijs, en met Nederlandse 

tradities of het christelijk erfgoed niets van 

doen hebben.

Hun doel toen en nu is hetzelfde: het 

toestaan van slechts één overtuiging bij de 

onderdanen, onder het mom van de ge-

zamenlijkheid, de fraternité. Tocqueville 

moest er in elk geval niets van hebben en 

keek daarom met zoveel belangstelling naar 

de nieuwe vormen van saamhorigheid en 

geestelijke vrijheid die zich over de plas in 

het verre Amerika ontwikkelden. Ferdinand 

Grapperhaus herkent dit in zijn boek over de 

‘rafels aan de rechtsstaat’ pregnant nu ‘door 

zelfbenoemde intellectuelen een absolute, 

onveranderlijke Nederlandse cultuur is 

neergezet. Niet alleen is die er niet, het idee 

druist in tegen de door permanente opname 

van invloeden van buiten continu bijgestel-

de cultuur.’2

* * *
Buma stelde in zijn lezing in dit licht dat de 

christendemocratische denklijn wel nadruk 

legde op ruimte voor verschillen, maar dat 

hierin ‘verscheidenheid nooit doel op zich 

was’. Dit nu veronachtzaamt dat verschei-

denheid de kern is van de christendemocra-

tische filosofie. Daarbij leefde en leeft zeker 

hier het besef dat wij alleen als land vol min-

derheden van zuilen, geloven, steden en 

streken onze poldercultuur kunnen laten 

bloeien. Per definitie – met een pacificatie 

Zoiets leidt prompt tot misverstanden. 

De fractieleider keek bijvoorbeeld met een 

half oog naar de huidige impact van de revo-

lutionaire beginselen van 1789. Er zou in 

onze tijd een overmaat aan vrijheid en ge-

lijkheid heersen die de burger nog weer 

verder ontrieft. Maar zou dan het benadruk-

ken van die vermeende culturele en maat-

schappelijke uniformiteit van ‘gewone’ en 

‘boze’ lieden zo’n overmaat aan gelijkheid 

niet eerder onderstrepen dan helpen relati-

veren? En was niet óók het ideaal van de 

broederschap deel van de tirannieke erfenis 

van Robespierre, en niet slechts vrijheid en 

gelijkheid? Hoe zit dat eigenlijk, als we zeg-

gen toch zo voor de saamhorigheid te zijn?

Wat dat broederlijke ideaal van de frater

nité in de revolutie wilde opleggen was dat 

vrije en gelijke burgers allemaal familie 

waren. Men was geen onderdaan meer maar 

citoyen, en tussen deze patriotten bestond 

voortaan geen verschil en geen onderscheid 

meer. Dat maakte hen echter niet plurifor-

mer, maar gelijkgeschakeld binnen de ratio-

neel geachte ideologie van de nieuwe, zo-

genaamd ‘onkreukbare’ heersers.

En dat betekende: alle neuzen dezelfde 

richting op, namelijk die van het collectieve 

nationalisme dat hun volkslied, de Marseil-

laise, die ieder Frans kind leert, zo onbekom-

merd bezingt: ‘Te wapen, burgers! Vorm uw 

Het benadrukken van 
vermeende culturele en 
maatschappelijke uniformiteit 
van ‘gewone’ en ‘boze’ 
lieden onderstreept juist een 
overmaat aan gelijkheid
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Pieter Gerrit Kroeger bespreekt
‘Verwarde tijden!’ die om richting vragen

van nu honderd jaar oud – staat hierin de 

ruimte voor eenieder centraal die je voor je 

eigen aard en groep wilt kunnen beleven.

In de taal van deze tijd kun je de christen-

democratie ‘de politiek van de gunfactor’ 

noemen. Geluk en kansen voor je buren 

geven jou evenveel ruimte voor welzijn en 

perspectief. Polderen is gunnen. Hierin is 

verscheidenheid het hart van begrippen als 

‘solidariteit’ en ‘gespreide verantwoordelijk-

heid’ uit Piet Steenkamps vier kernbeginse-

len voor het cda. Waar alles uniform en ge-

lijkgeschakeld is, hoef je tenslotte niets te 

spreiden.

Zo is de christendemocratische gedachte 

in wezen het tegendeel van die broederschap 

als revolutionair instrument tot afgedwon-

gen eenvormigheid. De mogelijkheden van 

dat instrument zien de plebiscitaire tiran-

nen van toen en nu perfect. ‘Het proleta-

riaat’, ‘die Volksgemeinschaft’, ‘Henk en 

Ingrid’ of ‘de natiestaat’: het is van hetzelfde 

laken een pak. Het is de vermomming van 

autoritair denken dat volkswil tot norm 

verheft en zichzelf tot de enig geldige tolk 

daarvan.

Ruimte bieden aan verscheidenheid als 

doel schraagt juist de afkeer daarvan. Het 

weerstaat polarisatie als strategie, zoals die 

tot uiting komt in het denigreren van polde-

ren en het onvolmaakte ‘elkaar opzoeken en 

vinden’. Wellicht is het wat jammer soms, 

maar verscheidenheid is juist hierom 

 onspectaculair. ‘Make Holland great again’ 

is niet haar motto. Alleen wie verwarde tij-

den en geesten willen exploiteren in plaats 

van die te ontnuchteren, zien in zulk klater-

goud hun politiek ‘verdienmodel’.

De voornoemde Pruisische prins ligt 

tegenwoordig in Potsdam onder een simpele 

zerk op het bordes van zijn zomerverblijf, 

met naast zich een paar graven van zijn 

jachthonden. Tot de dag van vandaag leggen 

bezoekers daar aardappelen neer in plaats 

van bloemen. ‘Friedrich der Große’ was 

 namelijk niet alleen een geniaal militair en 

een begaafd dwarsfluitspeler, maar stimu-

leerde in de zanderige, armzalige landerijen 

van Brandenburg ook de teelt van de Kartof

fel uit het verre Latijns-Amerika, om de hon-

gerige magen van zijn volk te vullen. Aan-

dacht voor de gewone Brandenburger 

kortom, en Frederik ii handelde daarbij 

praktisch, nuchter en vanuit een wereld-

wijde blik. Vooruitziend regeren is gunnen. 

Daar zal ook Sybrand Buma – na zijn lezing 

in formatietijd – aan moeten geloven, nu het 

cda weer actief poldert als partner binnen 

Rutte iii.

 Noten

1 Bas Heijne, ‘Zijn we echt zo dom?’, nrc, 
8 september 2017.

2 Ferdinand Grapperhaus, Rafels aan de rechts
staat. Amsterdam: Prometheus, 2017, p. 31.



166

Christen Democratische Verkenningen | Winter 2017

b

o

e

k

e

n

Voorbij de identiteitspolitiek

door Hans Goslinga

De auteur is politiek columnist van dagblad 
Trouw.

In de strijd om de Democratische nominatie 

voor de presidentsverkiezingen opende 

Hillary Clinton begin 2008 de aanval op haar 

belangrijkste rivaal, Barack Obama. Ze prees 

hem als een eloquent spreker, maar als jong 

politicus miste hij in haar ogen de ervaring 

om echt veranderingen te bewerkstelligen. 

Ze trok daarbij een vergelijking die haar op 

veel kritiek kwam te staan. In de campagne 

voor de voorverkiezingen in South Carolina 

zei ze: ‘De droom van Martin Luther King 

begon pas werkelijkheid te worden toen 

president Johnson de Civil Rights Act door 

het Congres wist te krijgen.’ De onderlig-

gende boodschap die Clinton wilde over-

brengen, was duidelijk: zij beschikte wél 

over voldoende politieke ervaring en was 

daarom geschikter voor het Witte Huis dan 

Obama.

De politiek denker Mark Lilla ruimt in 

zijn boek The once and future liberal plaats in 

voor dit voorval omdat het in zijn ogen zicht-

baar maakt wat er vandaag de dag mis is in 

progressief Amerika: een overkill aan identi-

teitspolitiek, en een tekort aan besef dat je 

uiteindelijk institutionele macht en poli-

tieke kundigheid nodig hebt. De tegenstel-

ling komt nogal geforceerd over, maar door 

twee uitgesproken polen tegenover elkaar te 

zetten – de dromer en activist King en de 

doorgewinterde politieke dealmaker John-

son – maakt Lilla, als je hem welwillend 

volgt in zijn redenering, wel een punt: het 

ontwikkelen en activeren van politiek 

 bewustzijn is één kant van de medaille; het 

geduldige grondwerk dat nodig is om de 

idealen te realiseren de andere.

* * *
Het spanningsveld is christendemocraten 

niet vreemd, omdat zij meer dan eens, zowel 

na de periode-Lubbers als na de periode-

Balkenende, hun neus hebben gestoten aan 

Mark Lilla

The once and future liberal. After identity politics

HarperCollins | 2017 | 143 pp. | ¤ 20,99 | isbn 9780062697431
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The once and future liberal. After identity politics

geschiedenis van de protestantse en rooms-

katholieke partijen in ons land. Het gaat pas 

mis, zoals hijzelf beschrijft, als deze politiek 

louter nog zichzelf dient en geen oog meer 

heeft voor de buitenwereld.

De crisis waarin zowel Democraten als 

Republikeinen zijn terechtgekomen, kan 

worden gezien als het wrange resultaat van 

een langdurige polarisatie die beide partijen 

in de afgelopen decennia eenvormiger van 

samenstelling hebben gemaakt. Lyndon 

Johnson was in de jaren zestig nog in staat 

om progressieven en conservatieven te ver-

enigen achter zijn Great Society, met als 

belangrijk onderdeel gelijke burgerrechten 

voor de Afro-Amerikanen. Beide partijen 

waren in die tijd nog ideologisch gemengd 

en, bij de stijgende welvaart, in staat om te 

geven en te nemen. Er was, met andere woor-

den, nog een midden in het politieke krach-

tenveld waar compromissen konden worden 

gesloten. Nu is er in Washington al geruime 

tijd sprake van een missing middle, waardoor 

er een bestuurlijke verlamming optreedt, 

waarvan vooral de ongedocumenteerde im-

migranten en hun kinderen de dupe zijn.

De beruchte smoke-filled rooms waren als 

metafoor van obscuur handjeklap het ene 

uiterste, het volledig ontbreken van een 

werkzaam midden is het andere uiterste. 

Ik heb weleens geschreven dat, ook in Neder-

land, het midden welhaast een plaats delict 

is geworden, al werkt het hier nog wel – of 

moet je, met de ervaring van de langste kabi-

netsformatie ooit, zeggen: ‘nog net’?

* * *
Zoals uit de titel van zijn boek blijkt, steekt 

Lilla niet onder stoelen of banken dat hij 

terugverlangt naar het Roosevelt-tijdperk, 

toen progressief Amerika nog een helder en 

aansprekend program had dat draaide om 

het conflict tussen idealisme en bestuurs-

realisme. Deze spanning doet zich bij elke 

partij voor die het niet bij dromen laat, maar 

ook de hand aan de ploeg wil slaan. Ook de 

PvdA kan ervan meepraten. Daarom begrijp 

ik niet dat Lilla, hoogleraar mensweten-

schappen aan Columbia University in 

New York, zich beperkt tot de Democraten. 

Het presidentschap van de door hem ver-

foeide Donald Trump laat immers scherp 

zien hoe groot de kloof is tussen diens iden-

titeitspolitiek en wat Weber noemde ‘het 

traag en gedurig boren in hardhout’. In het 

eerste jaar van zijn presidentschap heeft hij 

vrijwel niets van betekenis voor elkaar ge-

kregen, mede doordat het de Republikeinen, 

net zozeer als de Democraten, ontbreekt aan 

een uitvoerbaar politiek program dat de hele 

natie aanspreekt.

Lilla schreef kort na de verkiezing van 

Trump tot president in november 2016 een 

vlammend stuk in The New York Times waar-

in hij de nederlaag van Hillary Clinton toe-

schreef aan die verfoeide identiteitspolitiek, 

een politiek die zich in zijn definitie louter 

richt op de belangen en gevoelens van groe-

pen (Afro-Amerikanen, latino’s, homo’s, 

transgenders enzovoort), met als gevolg een 

zware klemtoon op culturele verschillen. 

Zijn boek is een uitwerking van het genoem-

de artikel. Lilla richt zich als liberal (het best 

te vertalen als ‘progressief ’) exclusief tot de 

Democratische partij, maar van een afstand 

kijkend is dit fenomeen ook bij de conserva-

tieven herkenbaar.

Vermoedelijk zou Lilla’s betoog sterker 

zijn als hij zou spreken van doorgeslagen 

identiteitspolitiek, omdat identiteit bij poli-

tieke machtsvorming, zeker als die is gericht 

op emancipatie van bevolkingsgroepen, een 

legitieme rol speelt; kijk naar de wordings-
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‘Praat eens met een Trump-stemmer’.

Lilla schildert hoe dan ook een erg zwart-

wit beeld, dat niet alleen voorbijgaat aan de 

opmars van het zogenoemde homohuwelijk 

in de afgelopen jaren, maar tegelijk laat zien 

dat de vergelijking tussen King en Johnson 

inadequaat is. De burgerrechtenbeweging 

in de jaren vijftig en zestig had een duidelijk 

politiek doel, en was welbewust niet op zich-

zelf gericht maar sprak met haar geweldloze 

acties (zoals sit-ins, busboycots en marsen) 

de gehele natie aan op de anomalie in het 

‘grote experiment’ van gelijkheid en vrijheid 

voor allen. In die zin lijkt er een cruciaal 

verschil met de huidige Black Lives Matter-

beweging, die Lilla zelf aanhaalt als school-

voorbeeld van identiteitspolitiek, omdat zij 

het wangedrag van blanke politieagenten 

tegen zwarten de gehele blanke bevolking 

aanrekent. King appelleerde met zijn acties 

aan het burgerschap dat alle Amerikanen 

delen, Black Lives Matter daarentegen be-

klemtoont het verschil, zoals – voeg ik eraan 

toe – ook Trump herhaaldelijk doet.

Waar Obama – die zichzelf bewust niet 

black noemde, maar een mutt: een vuilnis-

bakkenras – poogde bruggen te slaan in het 

verdeelde Amerika en het voortdurend had 

over ‘we’, trekt zijn opvolger met zijn aan-

vallen op allerlei minderheidsgroepen de 

scheidslijnen alleen maar scherper. ‘Zodra je 

een kwestie in termen van identiteit giet, 

solidariteit en gerechtigheid voor allen. Hij 

laat dat tijdperk beginnen met de verkiezing 

van Franklin Roosevelt in 1932 en eindigen 

met het verlies van Jimmy Carter en de ver-

kiezing van de Republikein Ronald Reagan 

tot president in 1980. Sindsdien hebben de 

Democraten nog wel twee presidenten ge-

had, die beiden ook twee termijnen vervul-

den, maar Bill Clinton en Barack Obama 

moesten volgens Lilla opboksen tegen een 

rechtse tegenstroom, die zich manifesteerde 

in het Congres, bij het Hooggerechtshof en 

bij de verkiezingen van gouverneurs in de 

staten. Met Reagan en zijn motto ‘It’s mor-

ning again in America’ kwam er een nieuw 

soort verbeelding aan de macht die tot aan 

de dag van vandaag dominant is gebleven en 

die, zelfs nu de tekenen van ontsporing hel-

der zichtbaar zijn, een antwoord ontbeert.

De klacht van Lilla is dat de progressie-

ven zich zozeer identificeren met (achter-

gestelde) groepen dat zij zich te weinig be-

kommeren om het verbinden van de gehele 

samenleving. Het ontbreekt aan de wil om 

institutionele macht te veroveren, alsook 

aan de brede visie die sprak uit de New Deal 

van Roosevelt en later uit de Great Society 

van Johnson, een omvangrijk program, niet 

alleen gericht op gelijke burgerrechten, 

maar ook op het bestrijden van armoede en 

ongelijkheid. President Johnson meende dat 

een sterk en rijk land als de Verenigde Staten 

in alles groot moest zijn. De identiteitspoli-

tiek is volgens Lilla niet gericht op het over-

tuigen van anderen, maar op het bevredigen 

van de eigen emoties; een vorm van narcis-

me waarbij een gevoel van slachtofferschap 

direct om de hoek ligt. Al begreep ik uit een 

reportage van Nieuwsuur in het afgelopen 

najaar dat het progressieve Seattle busreizen 

organiseert naar de Midwest onder het motto 

Identiteitspolitiek is volgens 
Lilla niet gericht op het 
overtuigen van anderen, maar 
op het bevredigen van de eigen 
emoties
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nodig je je tegenstander uit om hetzelfde te 

doen’, schetst Lilla het fatale mechanisme 

dat zulke polarisatie in werking zet. In dat 

perspectief is zijn boek ook voor de Oude 

Wereld leerzaam. De polariserende identi-

teitspolitiek heeft ook hier scheidslijnen in 

de samenleving getrokken, misschien niet 

zo scherp als in de Verenigde Staten, maar 

voldoende om de democratische orde niet 

langer als vanzelfsprekend te zien.

* * *
Lilla heeft aan de inleiding van zijn New York 

Times-essay de titel ‘The abdication’ meege-

geven, waarschijnlijk het best te vertalen als 

‘De verzaking’, omdat in zijn ogen de tradi-

tionele politiek het heeft laten afweten. 

Hij kijkt daarbij in de eerste plaats naar de 

 Democraten, maar het geldt evenzeer voor 

de Republikeinse Partij, die er immers niet 

in geslaagd is het ongeleide projectiel 

Trump tegen te houden. Lilla spreekt zelfs 

van het ‘intellectueel failliet’ van de Republi-

keinen.

De politieke toestand in Amerika gaat ons 

direct aan, omdat deze natie niet alleen de 

oudste moderne democratie is, maar ook de 

hoeder van deze staats- en samenlevings-

vorm sinds president Wilson zich in 1917 in 

de Eerste Wereldoorlog mengde onder het 

motto ‘Making the world safe for democra-

cy’. Als de democratie in de vs zelf wordt 

bedreigd, is dat slecht nieuws voor Europa. 

Lilla zoekt het antwoord in institutionele 

politiek, een burgerschap dat groeps- en 

persoonlijke identiteit overstijgt (‘We zijn 

allemaal Amerikanen’), en opvoeding in 

burgerschap. Het klinkt niet geheel en al 

nieuw, maar zijn schets van de rampzalige 

gevolgen van de polariserende identiteits-

politiek kan wel een extra prikkel geven aan 

de politieke partijen hier om met dubbele 

kracht te werken aan een stevig en overtui-

gend politiek antwoord op de grote kwesties 

van deze tijd. ‘Voorbij de identiteitspolitiek’, 

zoals de ondertitel van zijn boek luidt.
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Europa’s hellevaart

door Gerrit de Jong

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

Douglas Murray beschrijft in zijn boek voor

al de kwalijke kanten van de immigratie van 

moslims in Europa. Als zodanig kan zijn 

boek worden beschouwd als een opvolger 

van While Europe slept van Bruce Bawer.1 

Wieis Murray? Hij is een intellectueel, 

 neoconservatief en homoseksueel (evenals 

Bawer), schuwt de publiciteit niet en onder

vindt daardoor bedreiging met fysiek 

geweld. Hij noemt zichzelf een christelijke 

atheïst: een ongelovige die het betreurt dat 

de rest van het volk ook van zijn geloof valt, 

inclusief de daarbij horende normen en 

waarden. Wat dat betreft kun je hem de 

Pim Fortuyn van Engeland noemen. Murray 

haalde met zijn boek de eerste plaats op de 

bestsellerlijst van The Sunday Times. Evenals 

het cda rond de eeuwwisseling trachtte de 

veenbrand te begrijpen waaraan Fortuyn 

woorden gaf, moeten we ook vandaag onze 

oren en ogen openhouden voor wat op het 

eerste gezicht misschien een onwelgevallige 

mening lijkt. In 2002 won het cda daar veer

tien zetels mee.

Centraal thema bij Murray is dat de in

stroom van moslims in Europa komt op een 

moment dat de geestelijke leegheid in 

 Europa haar voltooiing nadert. Al jarenlang 

wordt de immigratie een topprioriteit ge

noemd, wordt er gesproken over aanpas

sing, integratie en assimilatie, maar het 

blijft bij woorden. Onder het publiek is er 

weinig steun voor deze immigratie, maar 

de elite lijdt aan cognitieve dissonantie. 

Eerdere signalen, zoals de moord op Pim 

Fortuyn en Theo van Gogh en het gedwon

gen vertrek van Ayaan Hirsi Ali uit het parle

ment en uit Nederland, zorgen hooguit voor 

kortstondige rimpelingen. De multicultu

rele samenleving is een keizer, maar wel een 

zonder kleren aan.2 Veel moslims gaan uit 

van de minderwaardigheid van vrouwen, 

beschimpen homoseksualiteit, zijn anti

Douglas Murray

The strange death of Europe. Immigration, identity, Islam

Bloomsbury | 2017 | 343 pp. | ¤ 15,99 | isbn 9781472942241
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geholpen in een eeuw waarin communisme 

en fascisme miljoenen slachtoffers maakten. 

Wat rest is een gevoel van wantrouwen 

 tegenover alles wat als waarheid wordt ver

kocht, en er wordt gevlucht in plezier, enter

tainment en consumptie. Het enige 

waardeoordeel dat nog leeft, is dat een waar

deoordeel verkeerd is.5 Overigens blijkt hier 

een kloof tussen West en OostEuropa. Het 

Westen leeft nog met de herinnering aan de 

verdrijving van de Joden uit hun midden; het 

Oosten daarentegen leeft met de herinne

ring aan Russische overheersing en wijst een 

nieuwe immigratie tegen zijn wil af. Een 

nieuwe ontwrichting van de maatschappij, 

nu door de islam, wordt met kracht afgewe

zen. Het Westen reageert vol onbegrip en 

denkt met quota de zaak te redden, alsof het 

visserijpolitiek betreft.6

Murray haalt de Duitse jurist en theoloog 

Böckenförde aan, die zich al in de jaren zes

tig van de vorige eeuw afvroeg of de vrije, 

geseculariseerde staat berust op normatieve 

veronderstellingen die hij zelf niet kan ga

randeren.7 De joodsGriekschristelijke wor

tels van de westerse cultuur zijn na de dood 

van God uitgelopen op de rechten van de 

mens. De Universele verklaring van de rech

ten van de mens zou de handtekening van 

Jezus kunnen dragen, maar niet die van 

 Mohammed, zo stelt Murray. Mohammed 

heeft een eigen versie van de mensenrech

ten, de Caïroverklaring, waarin de Univer

sele verklaring op het procrustesbed van de 

sharia wordt bijgesneden: vrouwen blijven 

minderwaardig en vrijheid van godsdienst 

uitgebannen.8 In de praktijk blijken de men

senrechten een ondraaglijke oppervlakkig

heid te bezitten, omdat ze de verankering 

van een eeuwenoud geloof missen en zo tot 

een fataal nihilisme kunnen leiden.

semiet en verbieden afvalligheid van het 

islamitisch geloof. Een moderne, verlichte 

islam is volgens Murray een illusie. Als er al 

pogingen in die richting zijn ondernomen, 

zijn ze altijd mislukt.3

* * *
Deze islam trekt Europa binnen, terwijl dat 

in grote verwarring verkeert. Murray somt 

op: sinds enkele decaden wentelt een 

spraakmakend deel van Europa zich in een 

collectieve schuld. De zonden der vaderen 

worden bezocht aan de kinderen tot in het 

vierde geslacht. Kolonialisme, racisme, 

 Columbus en de slavernij beleven een op

leving. De Europese Unie ligt op haar gat. 

De verdragen van Schengen en Dublin wor

den met voeten getreden, met als gevolg dat 

nationale grenzen weer in ere worden her

steld, soms met prikkeldraad en al. Er ont

staat een gevoel van: we moeten er maar mee 

leren leven. In Duitsland wordt slechts tien 

procent van de verkrachtingen door asiel

zoekers aangegeven. Van de aangiften die 

het tot een rechtszaak brengen leidt 

slechts acht procent tot een veroordeling.4 

De rechtsorde komt zo onder zware druk te 

staan. Een druk die nog wordt verergerd als 

in landen als Zweden en Duitsland in 2015 

een miljoenenstroom van vluchtelingen 

wordt welkom geheten, terwijl bekend is 

dat het merendeel van deze vluchtelingen 

bestaat uit economische gelukzoekers, die 

eigenlijk het land op de kortst mogelijke 

termijn moeten verlaten. Daarvoor zijn ech

ter geen instrumenten aanwezig. Het gevolg 

is dat er honderdduizenden illegalen in 

Europa verblijven en het vertrouwen in de 

politiek afneemt. Europa wordt vermoeid. 

De tijd dat religie een bron van energie was, 

is voorbij. Het geloof in de autonome mens 

werd door de autonome mens zelf om zeep 
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andert door de waarneming en in de econo

mische wetenschap kennen we de 

Lucaskritiek,11 die stelt dat doorrekening 

van een beleidsvoornemen met een econo

metrisch model tot onjuiste resultaten leidt, 

omdat kennis van het voorgenomen beleid 

het model verandert. Murray zou met zijn 

boek de gematigde moslims in de hoek 

 kunnen drijven van de fundamentalisten, 

omdat ze zich aangevallen voelen. Het ge

vaar van generalisatie is aanwezig. De islam 

is geen homogene massa, maar breng die 

nuancering maar eens effectief aan. Het 

gevaar is dat de nuance verdwijnt en de toon 

verhardt. Het is echter te gemakkelijk om 

het boek alleen op die gronden geheel te 

verwerpen.

In de derde plaats zijn de vooroordelen 

bij dit onderwerp bijna onoverkomelijk. 

Deze vooroordelen bestaan bij de gratie van 

een onderscheid tussen het gewone volk en 

de elite. Het gewone volk12 herkent zich in 

de analyse van Murray en ziet de oprukken

de islam als een gevaar. Er bestaat een beeld 

van buitenlanders die banen en woningen 

inpikken en een afwijkend waardesysteem 

hebben.13 Ze eisen respect en zijn eergevoe

lig, maar mijn en dijn wordt nauwelijks uit 

elkaar gehouden. Een groot deel van de al of 

niet georganiseerde criminaliteit hebben ze 

in handen. De elite daarentegen knuffelt 

Marokkanen en Turken, ziet ze als een ver

rijking van onze samenleving, en ook al 

Eigenlijk tegen beter weten in ziet 

 Murray als enige uitweg – en hij zegt het 

paus Benedictus na – dat het Westen zich 

weer gaat gedragen alsof God nog bestaat.9 

En daarbij zou het goed zijn als de deug

dethiek van Aristoteles van stal wordt ge

haald en dat eindelijk eens aan de deugd van 

de rechtvaardigheid voorrang wordt gege

ven boven die van de barmhartigheid. 

De volken van Europa wordt onrecht aan

gedaan. Europa moet beseffen dat het niet 

alle wereldproblemen kan oplossen en dus 

ook niet alle vluchtelingen kan toelaten. 

Murray pleit voor opvang in de regio, voor 

het afhandelen van asielverzoeken buiten 

Europa, voor effectieve terugkeer van geluk

zoekers, en voor tijdelijk asiel. Het lijkt wel 

alsof de schrijvers van het regeerakkoord 

een aantal aanbevelingen van Murray heb

ben gekopieerd.10 Murray eindigt in mineur. 

Hij ziet in de politiek een vooruitschuiven 

van de problemen, vreest dat de autoch

tonen minderheden zullen worden, en dat 

een zachte landing langzamerhand on

mogelijk wordt. Er is geen fatsoenlijk ant

woord voor de toekomst en het wachten is op 

de fatale klap.

* * *
Wat hiervan te vinden? In de eerste plaats 

getuigt het van moed dat Murray deze koe 

bij de hoorns vat. Kritiek op de islam is niet 

zonder gevaar. Vraag het Wilders maar. Paul 

Cliteur kondigde aan zich te matigen in zijn 

kritiek op de islam, en de Deense cartoonist 

Kurt Westergaard stoot zich geen tweede 

keer aan dezelfde steen. De vrijheid van 

meningsuiting is dan in het geding.

In de tweede plaats moet je je afvragen 

wat het effect is van een dergelijk boek. 

Werkt het niet averechts? In de kwantum

mechanica is het bekend dat een object ver

Het is te gemakkelijk om 
dit boek uit angst voor 
generalisering geheel te 
verwerpen
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Gerrit de Jong bespreekt
The strange death of Europe. Immigration, identity, Islam

heeft zeventig procent van de jonge Marok

kanen als verdachte contact gehad met de 

politie,14 dan toch zijn ze eerder slachtoffer 

dan dader als ze op de arbeidsmarkt kritisch 

tegen het licht worden gehouden.15 En als 

vanuit de elite door leiders als Maxime 

 Verhagen en Sybrand Buma getracht wordt 

begrip op te brengen, niet alleen voor de 

gematigde moslims, maar ook voor de ge

wone man, dan worden zij uit de groep ge

stoten als aanhangers van Wilders of 

Trump.16 Framen wordt dan belangrijker 

dan luisteren.

Een stap verder, in de vierde plaats, gaat 

de kritiek die alles wat Murray naar voren 

brengt ontkent. Deze opvatting heeft enige 

ondersteuning vanuit de protestantse theo

logie, bij monde van de voorlaatste theoloog 

des vaderlands, Janneke Stegeman.17 Vanuit 

dit kamp moet dan allereerst afstand wor

den genomen van onze joodsGriekschriste

lijke wortels. Aristoteles, Aquino, Spinoza en 

Kant, Mozart en Bach, Caravaggio, Rem

brandt en Chagall, Thomas Mann en Lev 

Tolstoj worden met terugwerkende kracht 

uit onze traditie gekerfd. Als dat gelukt is, 

kun je beweren dat ‘de zorgen van de mos

lims zelf net zo belangrijk zijn als die van 

ons’.18 De westerse cultuur is dan niet langer 

superieur aan de islam, maar staat op voet 

van gelijkheid. De zorgen van de witte 

 Nederlander over de minderwaardigheid 

van vrouwen, homoseksuelen, afvalligen en 

joden bij moslims kun je dan wegstrepen 

tegen de zorgen van moslims over de gelijk

heid van vrouwen, homoseksuelen, afvalli

gen en joden bij de witte Nederlanders. De 

rol voor de witte Nederlanders met hun 

privi leges is die van luisteraar en zwijger, 

ongemak aanvaarden en aanvallen door

staan; je leert ervan.

In de vijfde plaats zijn er de bruggen

bouwers: zij die een brug willen slaan tussen 

de westerse cultuur en de islam. Op dit pad 

kwamen we Verhagen en Buma al tegen. Een 

dergelijke brug zal er niet komen zonder 

duidelijke piketpalen. Grapperhaus is in dit 

opzicht erg duidelijk. Het zal niet gaan zon

der wederzijdse assimilatie. De nieuw

komers moeten zich ‘committeren aan de 

inrichting, cultuur en gewoonten van de 

samenleving waar zij binnentreden’. Maar 

de nieuwkomers kunnen wel ‘op een natuur

lijke wijze nieuwe elementen meebrengen, 

mits die verenigbaar zijn met de in de sa

menleving bestaande cultuur, en vooral de 

wetten’.19 Maar vrijblijvend is het niet. Het is 

een keus tussen ‘onvoorwaardelijke integra

tie of terugkeer naar een samenleving die 

[…] wél de fundamentalistische principes 

onderschrijft’.20

Ten slotte Europa. Europa bevindt zich 

in een bijna permanente staat van crisis. 

De verdragen van Schengen en Dublin lig

gen op hun gat, GrootBrittannië verlaat de 

eu, de muntunie is nog steeds verre van 

voltooid, de Verenigde Staten zijn niet lan

ger de verdedigers van Europa, de oostflank 

van Europa ligt gapend open, en het zwaar

tepunt in de wereldorde verschuift naar het 

Oosten.21 Adam Smith schreef zijn Wealth 

of Nations in 1776. Vanaf die tijd nam 

 Europa de leidende rol in de ontwikkelde 

wereld na twaalfhonderd jaar over van het 

Oosten.22 Volgens Ian Morris zal nog deze 

eeuw het Oosten, onder leiding van China, 

deze leidende rol weer op zich nemen. 

 Europa was een intermezzo. Zo krijgt de 

vreemde dood van Europa een wat wijder 

perspectief.



174

Christen Democratische Verkenningen | Winter 2017

Gerrit de Jong bespreekt
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13 Marjan de Gruijter, Eliane Smits van Waes
berghe en Hans Boutellier, ‘Een vreemde in 
eigen land’. Boze autochtone burgers over nieuwe 
 Nederlanders en de overheid. Amsterdam: 
 Aksant/Forum, 2010.

14 Sociaal en Cultureel Planbureau, Integratie in 
zicht? De integratie van migranten in Nederland 
op acht terreinen nader bekeken. Den Haag: scp, 
2016, p. 162.

15 Bijvoorbeeld Ernst Hirsch Ballin en Paul van 
Geest, ‘Maatschappelijke scheidslijnen mogen 
geen breuklijnen worden’, in: Gerrit de Jong en 
Jan Prij (red.), Vrijhandel onder druk (cdv Herfst 
2017). Amsterdam: Boom, 2017, pp. 1823, aldaar 
p. 22.

16 Zo reageerde Hans Goslinga op een toespraak 
van toenmalig cdaleider Maxime Verhagen 
over populisme tijdens een cdvsymposium op 
28 juni 2011 met: ‘Nog even en Verhagen haalt 
de pvv rechts in’ (Trouw, 10 september 2011); en 
op de recente HJ Schoolezing van de huidige 
cdaleider Sybrand Buma met: ‘Buma ontpopt 
zich als een Trumplight’ (Trouw, 10 september 
2017).

17 Janneke Stegeman, Alles moet anders! Bevrij-
dingstheologie voor witte Nederlanders. Utrecht: 
Boekencentrum, 2017.

18 Stegeman 2017, p. 43.
19 Ferdinand Grapperhaus, Rafels aan de rechts-

staat. Amsterdam: Prometheus, 2017, p. 30.
20 Grapperhaus 2017, p. 76.
21 Zie: Peter Frankopan, The silk roads. A new 

history of the world. Londen: Bloomsbury, 2015.
22 Ian Morris, De val van het Westen. Hoe lang 

houdt de Westerse dominantie nog stand? 
Utrecht: Spectrum, 2011, p. 510.

 Noten

1 Bruce Bawer, While Europe slept. How radi-
cal Islam is destroying the West from within. 
New York: Broadway Books, 2006.

2 Murray behandelt deze Nederlandse connectie 
in hoofdstuk 8 van zijn boek, ‘Prophets without 
honour’. Douglas Murray, The strange death of 
Europe. Immigration, identity, Islam. Londen: 
Bloomsbury, 2017, pp. 134141.

3 Murray 2017, p. 154.
4 Murray 2017, p. 197.
5 Murray 2017, p. 225.
6 Luuk van Middelaar wijst hierop. Het Westen 

denkt dit vraagstuk bureaucratisch te kunnen 
regelen, terwijl politiek handelen is vereist. 
Luuk van Middelaar, De nieuwe politiek van 
 Europa. Groningen: Historische Uitgeverij, 
2017.

7 Murray 2017, pp. 260261.
8 Dit brengt Bolkestein ertoe de westerse cul

tuur superieur te noemen ten opzichte van de 
moslimwereld. Frits Bolkestein, De intellectuele 
verleiding. Gevaarlijke ideeën in de politiek. 
Amsterdam: Bert Bakker, 2011, p. 264.

9 Murray 2017, p. 306.
10 vvd, cda, D66 en ChristenUnie, Vertrouwen 

in de toekomst. Regeerakkoord 2017-2021. 
Den Haag, 10 oktober 2017, paragraaf 4.5.

11 Robert E. Lucas, Jr., ‘Econometric policy 
 evaluation. A critique’, in: Karl Brunner en 
Allan H. Meltzer (red.), The Phillips curve and 
labor markets. NorthHolland, 1976, pp. 1946.

12 Wie graag een semantische discussie wil be
ginnen over het gewone volk, leze: Jos Palm, 
De gewone man. Een kleine mensheidgeschiede-
nis. Amsterdam: Atlas Contact, 2017.
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Ikhebweinigopmetdekunstopvattingl’art

pour l’art. Kunst die is losgeweekt van een

maatschappelijkecontextisvoormijzonder

betekenis. Kunstenaars zijn er om ons wak-

kerteschudden,eenspiegelvoortehouden,

ons te doen inleven in de ander. Ze moeten

onsmeenemenopeenreligieuzemissie,na-

melijk onze zoektocht naar het goede, het

schoneenhetware.

DePakistaans-BritseschrijverMohsinHamid

deelt die visie. In een interview bij het ver-

schijnen van zijn laatste roman, Exit West,

merkthijopdatpoliticionswillendoengelo-

vendathetvroegerbeterwas.Eendergelijke

nostalgie is volgens hem ronduit gevaarlijk.

Het is de taak van een schrijver om perspec-

tiefrijke toekomstbeelden te schetsen, aldus

Hamid, omdat het daarmee waarschijnlijker

wordt dat ze ook uitkomen. Kun je geënga-

geerderzijn?

* * *
Als kosmopoliet bij uitstek – hij woonde in

Lahore,Londen,NewYorkeninmiddelsweer

Lahore – schreef Hamid met Exit West een

boek over migratie. Daarbij was de wereld-

wijd groeiende weerstand tegen migranten

eenexplicietedrijfveervoorhemommeteen

roman een tegengeluid te laten horen. Hij

schiep twee jonge mensen, Saïd en Nadia,

en zette hen neer in een door oorlog geteis-

terd islamitisch land. Met een scherpe pen

registreert hij wat oorlog met mensen doet:

deonderhuidseangstenvoortdurendedrei-

ging, dagenlang verstoken zijn van water of

licht,deavondklokdiejevelelangeverveelde

avondenaanhuiskluistert,denoodzaakom

tehamsterenomlangvooruittekunnen.Na-

diaenSaïdvindeneenwegomdoortegaan

met hun leven. Totdat de oorlog hun per-

soonlijke leven binnentreedt wanneer Saïds

moeder om het leven komt omdat ze in een

vuurgevecht tussen de strijdende partijen

verzeildraakt.Datishetmomentdatvluch-

teneenserieuzeoptiewordt.

Hier komt Hamid met een verrassende

vondst.Hijintroduceertdeurendiedepoort

zijntoteenanderland.SaïdenNadiavinden

iemanddieweetwaarzo’ndeurzichinhun

stadbevindtenbetalenhemveelgeldomer

toegangtoetekrijgen.Destapdoordedeur

iseenstapinhetgroteonbekende.Detwee

geliefdenkomenuitopwatinzijnbeschrij-

ving alles weg heeft van een Grieks eiland,

waar ze in een vluchtelingenkamp terecht-

komen.Latervindenzeeennieuwedeur,die

hen naar Groot-Brittannië leidt. Daar ver-

schansenzijzichmetanderevluchtelingen

ineenleegstaandhuis,elkaarbescherming

biedend tegen een vijandige buitenwereld,

diedekomstvanaldienieuwelingenmaar

bedreigendvindt.

* * *

doorRien Fraanje

Deauteurisoud-directeurvanhetWetenschappe-
lijkInstituutvoorhetcda.Indezerubriekbelicht
hijdepolitiekeactualiteitvanuitdekunsten.

Wezijnallemaalmigrantenindetijd

176 UIT DE 
KUNST
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We zijn allemaal migranten in de tijd
Rien Fraanje

177

Ininterviewsoverzijnnieuweromanwordt

Hamid steeds bevraagd over die magische

deuren.Dereactievandeschrijverissteeds

heel nuchter: die deuren bestaan eigenlijk

al.Afstandenbestaanimmersnietmeer.Via

onzetelefoonkunnenweskypenmetvrien-

denoffamilieaandeanderekantvandewe-

reld,enviainternetzienwehoehetmensen

in andere werelddelen vergaat. In het ver-

haal speelt de mobiele telefoon ook een be-

langrijke bijrol: de vluchtelingen verzame-

lenhiermeeinformatieoverlandenwaarhet

goedtoevenis,maarzekunnenzoookinde

gatenhoudenhoehetthuismethungelief-

dengaat.Alsdeelektriciteiterdagenlanguit

ligt,voeljedebeklemmingdiedemensenin

hungreephoudt,omdatzonderelektriciteit

ookdetelefoonsnietwerkenenzijdanver-

stoken zijn van informatie over de mensen

vanwiezijhouden.

Metdevondstvandemagischedeurenkiest

Hamiderbewustvooromzichinzijnverhaal

niet te richten op de dramatische overtoch-

teningammelebootjes.Hijrichtzichexclu-

siefopwatmensenbeweegtomalleswathun

liefisachtertelaten.Hetperspectiefvande

vluchtelingisleidend.ZoontmoetenSaïden

Nadia in Europa ‘autochtonen’ en ‘inheem-

sen’.Datiseenprachtigeomkering:niet‘de

allochtoon’ is de ander, zoals dat in ons da-

gelijkse discours inmiddels ongemerkt het

gevalis,maardeautochtoon.Inhetboekvan

Hamid zijn juist de autochtonen degenen

diebegrepenmoetenworden.

* * *
Op verschillende plekken in zijn roman zet

Hamidmetkorteverhaaltjeshetlichtopde

zorgen van ogenschijnlijk willekeurige au-

tochtonemensenwaarookterwereld.Zole-

zenweaanheteindehetbeknoptelevensver-

haalvaneenautochtonevrouwinCalifornië.

Zeheefthaarheleleveninhetzelfdedorpje

gewoond,maarheeftdatindeloopderjaren

ingrijpend zien veranderen – zozeer zelfs,

datzezichaanheteindevanhaarleveneen

vreemde voelt in haar eigen geboortedorp.

‘Wezijnallemaalmigrantenindetijd’,luidt

de laatste zin van dit intermezzoverhaal

(p.202).

De idee dat er volken en gemeenschappen

zijnmetduidelijkafgebakendeidentiteiten

en exclusieve culturen is een fictie, zo wil

Mohsin Hamid maar zeggen. Er zijn alleen

mensendieinhunverlangensergopelkaar

lijken:iedermenszoektliefde,vriendschap

engeborgenheid.

Boek:MohsinHamid,Exit West(Amsterdam:
DeBezigeBij,2017)
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paul van geest

Bezinning

Ruim een halve eeuw geleden uitte de jezuïet en theoloog Avery Dulles een grote zorg. 
Hij vond het onverkwikkelijk dat christenen eerder de orthofonie waren toegedaan dan 
de orthodoxie. Onder ‘orthofonie’ verstond hij niet alleen de behandeling van spraak-
stoornissen, maar ook dat christenen vaak hun orthodoxie beleden met woorden waarvan 
zij de betekenis nauwelijks kenden. Taal evolueert. Bepaalde termen worden archaïsch 
omdat zij verwijzen naar een onbekend geworden belevingswereld, culturele context of 
geschiedenis. Het baarde hem zorgen dat er (bijvoorbeeld) gezongen werd over de Heer 
die onze ‘Heiland’ is en dat kinderen dan dachten aan God als een Vlaamse eilandbewo-
ner. Hij pleitte ervoor de inhoud van het geloof steeds adequater te laten aansluiten bij 
het leven van christenen door te zoeken naar nieuwe formuleringen. In die denklijn zou 
het woord ‘Heiland’ met betrekking tot Christus kunnen worden vervangen door ‘Arts’: 
een goede arts neemt pijn weg en draagt bij aan genezing van zieken. In het licht van zo’n 
motief werd Jezus toegankelijker, meende Dulles. Paus Johannes Paulus ii was ingeno-
men met deze inzichten, en Dulles moest zijn wijsheid met het kardinalaat bekopen.

Nu ben ik voorstander van het zingen van het Wilhelmus. Wie op tijd voor de ingang 
van, bijvoorbeeld, een pretpark in Orlando komt, ontdekt dat het park pas echt open-
gaat als ‘The Star-Spangled Banner’ heeft weerklonken. Al dan niet uit volle borst, maar 
steeds met de pet af wordt het volkslied meegezongen door Amerikanen die allen – ooit 
of meer recent – zijn geboren in immigrantenfamilies. Dit ritueel kan obligaat en ob-
soleet overkomen. Er wordt soms onaandachtig of niet meegezongen. Maar het jaren-
lang samen voltrekken van dit ritueel kan bijdragen aan het scheppen van een band. 
Wij zingen en scanderen om verbinding te bewerkstelligen, in wat voor groep ook.

Maar weten wij wat we zingen met de woorden ‘den Koning van Hispanje heb ik 
altijd geëerd’? Dulles’ orthofonie is hier niet ondenkbeeldig. In dit geval kunnen woor-
den niet vervangen worden. Willem van Oranje werkte voor de Spaanse koning Filips ii 
voordat hij zich ging verzetten tegen de repressie van de Nederlanders. Hij werkte niet 
voor een sultan. Dan is investering in kennis van het verleden geboden. Samen zingen 
bestendigt een band. Maar deze wordt dieper als je weet wat je zingt. Dan wordt het 
verleden een gedeeld verleden, of je hier nu recent bent ingestapt of niet.

door Paul van Geest

De auteur is voorzitter van de redactie van Christen Democratische Verkenningen.
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Jaargang 37
Christen Democratische Verkenningen is 
een voortzetting van Anti-Revolutionaire
Staatkunde, Christelijk Historisch 
Tijdschrift en Politiek Perspectief

In het volgende nummer

Nepnieuws en fact free politics

In toenemende mate worden we geconfronteerd met 
‘nepnieuws’ en met de zogenoemde ‘alternatieve 

feiten’. Hoe gevaarlijk is deze ontwikkeling voor onze 
democratie? Waar ligt de grens tussen aanvaardbare 

of zelfs gewenste politieke verbeelding, minder 
gewenste framing of zelfs propaganda, en het ongewenst 
schermen met alternatieve feiten? Sommige politici laten 

zich niet meer hinderen door enige kennis van zaken 
(fact free politics), andere kiezen die wetenschappelijke 

feiten uit die hun het best van pas komen. Is wetenschap 
nog in staat om in de politiek een enigszins 

gezaghebbende en objectieve rol te spelen? En welke rol 
kunnen professionele media spelen in deze tijden van 

nepnieuws en alternatieve feiten?

KERNREDACTIE: 
Theo Brinkel & Marc JanssensNiets uit deze uitgave mag worden 

vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt 
zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de uitgever.
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Begrensde vaderlandsliefde

Is er, nu Nederlanders een verlies aan gemeenschapszin 
ervaren, behoefte aan een nieuwe vaderlandsliefde? Biedt het 

benadrukken van traditie, geschiedenis en cultuur de weg naar 
een nieuw verbindend samenlevingsideaal? Of leidt dit juist tot 
een splijtende identiteitspolitiek? Wanneer is vaderlandsliefde 

‘gezond’, en hoe wordt ze ‘ongezond’? Wat is de rol van de 
overheid bij het cultiveren van gemeenschap? Deze brandende 

kwestie vraagt om een christendemocratische schakel die de 
liefde voor het eigene opnieuw verbindt met universele noties 

als menselijke waardigheid en rechtsgelijkheid.

‘Mensen leven in twee parallelle gemeenschappen: de wereldmaatschappij 

en hun door plaatselijke gebruiken en waarden bepaalde leefomgeving.’

marin terpstra [op pagina 46]

‘Als het over naties gaat, gaat het vaak over taal, cultuur, religie en geschiedenis, 

maar de kern is toch dat men één rechtsgemeenschap deelt.’

jan dirk snel [op pagina 109]

‘Als gezonde vaderlandsliefde niet wordt gevoed, zal die impuls muteren tot een 

destructieve variant ervan, of ruim baan bieden aan futloosheid en egoïsme.’

diederik boomsma [op pagina 120]
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