
“Waar zijn de katholiek 

geïnspireerde sociale 

denkers binnen het CDA?”

Joop Roebroek is – samen met Mirjam Hertogh – auteur
van het meer dan vijfhonderd pagina’s dikke boek De be-
schavende invloed des tijds. Twee eeuwen sociale politiek, verzor-
gingsstaat en sociale zekerheid in Nederland (Den Haag,
1998). In dit standaardwerk betogen Roebroek en
Hertogh dat de rol van de confessionele maatschappelij-
ke en politieke organisaties ‘de centrale verklarende fac-
tor [is] voor de ontwikkeling van continentale sociale po-
litiek, verzorgingsstaten en stelsels van sociale
zekerheid’ (p. 17-18). Met name het katholieke beginsel
van subsidiariteit is zeer invloedrijk geweest. Daarbij
wordt dit beginsel aanvankelijk gebruikt om terughou-
dendheid van de overheid op het terrein van sociale poli-
tiek te bepleiten. Dat verandert evenwel ten tijde van de
confessioneel-liberale coalities tussen 1958 en 1973.
Vanaf dat moment gaan de expansieve aspecten van sub-
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ritatieve instellingen niet ondersteunen of

niet in staat zijn te ondersteunen. Een be-

langrijk uitgangspunt voor de staatsleer

van katholieke en protestantse huize, waar-

in een centrale rol is weggelegd voor de

principes ‘subsidiariteit’ en ‘soevereiniteit

in eigen kring’ als onderbouwing voor een

terughoudende opstelling van de overheid. 

Verder bouwend op dit uitgangspunt treedt

in de loop der tijd evenwel een scheiding

der geesten op. Met aan de ene kant de pro-

testantse sociale leer die meer verbonden is

met het kapitalisme (zoals de stelling van

Max Weber ook luidt) en veel waarde hecht

aan de ‘productieve deugd’, en aan de ande-

re kant de katholieke sociale leer, die voor-

al de barmhartigheid centraal stelt. 

Vanaf het midden van de achttiende eeuw

wordt binnen de sociale politiek een scher-

per onderscheid gemaakt tussen ‘nutte’ en

‘onnutte’ armen (‘undeserving’ and ‘deser-

ving poor’). Hier gaat opnieuw de idee van

de ‘productieve deugd’ schuil: mensen die

kunnen werken hebben geen recht op on-

voorwaardelijke steun. Vanuit die zienswij-

ze wordt scherpe kritiek geuit op de be-

staande praktijk van de christelijke

barmhartigheid. ‘Veel armen zijn leeglo-

cdv
De verzorgingsstaat kan in een rappe

slogan worden aangeduid als de overgang

van gunst naar recht, van charitas naar

overheidszorg. Dat is echter een heel lang

proces geweest. Aan het idee dat de staat

een rol zou hebben inzake armoede heeft

de samenleving heel langzaam moeten

wennen. Het boek van Mirjam Hertogh en

u beschrijft dat gewenningsproces van

meer dan anderhalve eeuw. 

roebroek
“Interessant is dat vanaf het be-

gin van de Industriële Revolutie een gevoel

bestaat dat de charitatieve armenzorg niet

toereikend is. Ten eerste omdat er te weinig

bronnen zijn om alle ellende te lenigen; en

ten tweede omdat deze institutie teveel

zonder aanziens des persoons ondersteunt.

De roep om overheidsoptreden klinkt. Met

voorlopig nog maar een beperkt bereik.

Aanvankelijk dient de overheid alleen in te

grijpen waar dat echt nodig is. Daartoe

komt in het midden van de negentiende

eeuw het begrip ‘volstrekte onvermijdelijk-

heid’ bovendrijven, het subsidiariteitsbe-

ginsel avant la lettre. De staat mag alleen

daar ingrijpen waar dat volstrekt onvermij-

delijk is, en dat houdt in, daar waar de cha-

sidiariteit de begrenzende domineren. Volgens Roebroek vormt
het sterk hameren op individuele verantwoordelijkheid van de
kabinetten Balkenende een breuk met de katholiek-sociale tra-
ditie. Het lijkt een renaissance van het idee van de productieve
deugd uit de negentiende eeuw, dat nooit is omarmd in het ka-
tholiek-sociale denken. Een interview over de kern van het ka-
tholiek-sociale erfgoed en de bijdrage van de christen-democra-
tische traditie(s) aan de Nederlandse verzorgingsstaat.



trede voordat een volwaardige staatsstruc-

tuur tot ontwikkeling is gekomen. In

Nederland lopen de Industriële Revolutie

en de opkomst van de staat vrijwel parallel.

Al tijdens de Bataafse Republiek onder-

neemt de centrale overheid een eerste po-

ging controle te verwerven over de charita-

tieve instellingen. De Patriotse Armenwet

van 1802 beoogt de charitatieve armenzorg

onder publieke controle te plaatsen: dege-

nen die konden werken moeten ook gaan

werken; uitsluitend degenen die daar niet

toe in staat zijn, worden van staatswege on-

dersteund. Als antwoord op die wet ont-

spint zich een fascinerend gevecht tussen

de centrale overheid en de charitatieve in-

stellingen rond de zeggenschap over de ar-

menzorg. Het doel van de wet, het centrali-

seren van de armbesturen en het hen

verplichten tot een jaarlijks financieel en

inhoudelijk verslag komt er evenwel niet

van. De lokale armbesturen wensen geen

enkele inmenging. En de staat – de minis-

ter van Binnenlandse Zaken met zijn twee

of drie ambtenaren – kan verder niks on-

dernemen. Niets afdwingen, noch controle-

ren. 

Een volgend hoofdstuk in de strijd tussen

armbesturen en de staat begint met de in-

diening van de sterk étatistisch gekleurde

Armenwet van Thorbecke in 1851. Deze wet

haalt het niet in de Kamer. Interessant is

evenwel dat in dit debat duidelijk wordt

dat de protestants-christelijke Kamerleden

faliekant tegen overheidsbemoeienis zijn,

terwijl de katholieke leden twijfelen. Zij

stemmen uiteindelijk wel tegen, maar in

hun opstelling in de Kamer klinkt reeds

een meer positieve houding van de katho-

lieken ten opzichte van overheidsbemoei-

enis door. 

Een belangrijke wissel wordt vervolgens ge-

pers en die bedelen maar raak!’ Ze zouden

zich nuttig dienen te maken door te gaan

werken. Het uitgangspunt van de charita-

tieve instellingen luidt veeleer: ‘Als een

mens in nood is, dient deze ondersteund te

worden’. Op enkele uitzonderingen na ui-

teraard. Geen ondersteuning voor moorde-

naars of dronkelappen. 

De traditie van ‘productieve deugd’ – he-

den ten dage vertaald in de slogan ‘werk,

werk, en nog eens werk’ – vindt in de loop

van de negentiende eeuw ook steun in con-

servatieve, radicaal-liberale en sociaal-de-

mocratische kringen, maar blijft in zekere

zin haaks staan op de katholieke sociale

traditie. Dat verschil in oriëntatie is ook te-

rug te vinden tussen aan de ene kant lan-

den als Italië, Frankrijk, Spanje en in zeke-

re zin ook België en aan de andere kant

landen als Denemarken, Zweden, en in ze-

kere zin ook Duitsland en Nederland.”

cdv
Is Nederland door de opvattingen over

‘productieve deugd’ en de terughoudende

opties van katholieken en protestants-chris-

telijken – in vergelijking met andere lan-

den – relatief laat met het optuigen van de

verzorgingsstaat?

roebroek
“Vaak wordt gedacht dat

Nederland binnen Europa lang deel uit-

maakt van de achterhoede. Dat is echter

niet juist. Nederland behoort tot de mid-

denmoot. Naast politieke en maatschappe-

lijke actie, is de verzorgingsstaat de resul-

tante van aan de ene kant de Industriële

Revolutie en aan de andere kant de op-

komst van nationale staatsstructuren. Dat

verklaart waarom in Engeland en Frankrijk

krachtige tussenstructuren zijn ontstaan –

de ‘Friendly Societies’ en de ‘Mutualités’:

de Industriële Revolutie doet daar zijn in-
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man zes dagen in de week, twaalf uur per

dag moet werken, en op basis daarvan niet

in staat is zijn gezin te onderhouden dan is

er iets goed mis. En in die samenhang zijn

de ogen dan op de staat gericht.”

cdv
De confessionele partijen hebben hun

standpunt, dat heel terughoudend met

overheidsingrijpen moet worden omge-

gaan, gelegitimeerd op basis van beginse-

len als ‘soevereiniteit in eigen kring’ en

‘subsidiariteit’. Wat is eigenlijk het ver-

schil? 

roebroek
“Het beginsel van ‘soevereiniteit

in eigen kring’ is veel minder étatistisch. Of

anders gezegd, staat minder open voor

overheidsbemoeienis. Abraham Kuyper on-

derscheidt een aantal kringen naast elkaar

zoals het gezin, de diaconie, het bedrijf, de

bedrijfstak en de maatschappelijke associa-

ties. Ook de staat hoort in dat rijtje thuis.

Deze instituties staan naast elkaar en heb-

ben ieder hun eigen invloedssfeer en zeg-

genschap. In principe heeft de staat niets te

maken met, of te zeggen over de andere sfe-

ren. Slechts daar waar taken of verantwoor-

delijkheden overblijven, kan de staat wor-

den aangesproken. Deze staatsvisie is

daarnaast ook sterk vanuit het individu ge-

dacht. Het gaat erom hoe dit individu zich

in rechten en plichten tot de andere sferen

situeert. Het individu met zijn probleem

moet zich verhouden tot de diaconie, tot

het bedrijf, tot de staat. En voor andere sfe-

ren geldt dat ook. Ook zij dienen zich te

verhouden tot de andere sferen, en uitein-

delijk de staat. Dat is de grondslag voor in-

teractie. Het kan niet zo zijn dat de staat

zich op basis van eigen motieven of princi-

pes, of vanuit een soort algemeen belang,

met het leven van een individu of een ande-

nomen in 1874 met de Kinderwet van de

progressief-liberaal Samuël van Houten.

Het belang van deze wet ligt om te begin-

nen in het principiële gegeven dat voor het

eerst de overheid de bevoegdheid wordt toe-

gedicht om rechtstreeks binnen de arbeids-

verhoudingen, als ook de relatie tussen va-

der en kind te interveniëren. Daarnaast is

de wet de resultante van een bijna vijftig

jaar durend breed maatschappelijke debat

over de ‘staatstusschenkomst’. Een debat

waarin zich brede geledingen van de sa-

menleving, op individuele basis, dan wel

maatschappelijke basis – onderwijzers, we-

tenschappers, dominees, priesters, stadsge-

neesheren, schrijvers, burgemeesters, com-

missarissen van politie, ondernemers, vele

verenigingen, van de Twentsche

Vereeniging tot bevordering van Nijverheid

en Handel tot en met de Nederlandsche

Maatschappij tot Bevordering van de

Geneeskunde, van de Algemene

Vereeniging tegen het Pauperisme tot het

Nederlands Onderwijzersgenootschap –

zich uitspreken voor staatsingrijpen. Niet

dat de uitvoering van de wet in de praktijk

veel voorstelt. Tot 1889, de invoering van de

Arbeidswet, zijn er nauwelijks inspecteurs

om de wet te handhaven. Dat zijn er voor

het hele land niet meer dan drie. Maar het

principe van overheidsbemoeienis is aan-

vaard. In 1901 volgt de Ongevallenwet en in

1913 de Ziektewet. 

Ook de discussie over de Armenwet blijft de

politieke meningsvorming kleuren. Niet al-

leen in Nederland, maar ook internatio-

naal. Op basis van onderzoek – van bijvoor-

beeld Booth en anderen in verschillende

Europese landen – komt de burgerij tot de

ontdekking dat de bestaande sociale insti-

tuties te kort schieten. Die vaststelling is

ook te vinden in Rerum Novarum. Als een
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Daar ligt dus een veel positievere houding

ten opzichte van de staat en overheidsbe-

moeienis aan ten grondslag. En een veel

sterkere nadruk op ‘maatschappelijke ver-

antwoordelijkheid’.” 

cdv
In beide tradities wordt toch wel sterk

gehecht aan eigen verantwoordelijkheid? 

roebroek
“Ja, zeker, maar die eigen ver-

antwoordelijkheid wordt in katholieke en

protestantse-christelijke kring heel ver-

schillend beleefd. De ‘jongens van de zon-

dagsschool’ – om zo de dominante toon

binnen het huidige CDA maar eens te type-

ren – leggen het als volgt uit: ‘Jij moet je ei-

gen verantwoordelijkheid nemen, en pas

als je dat onvoldoende lukt, mag je een be-

roep doen op anderen’. En dan vooral ‘ver-

antwoordelijkheid nemen’ in de vorm van

‘een betaalde baan zoeken’. In de katholiek-

sociale leer is de eigen verantwoordelijk-

heid ingebed in bredere structuren. Degene

die ‘eigen verantwoordelijkheid’ predikt,

moet ook oog hebben voor de maatschap-

re sfeer gaat bemoeien. 

De katholiek-sociale leer en het beginsel

van subsidiariteit gaat uit van een andere

visie op de samenleving en de verdeling

van verantwoordelijkheden. Het zijn krin-

gen om, misschien wel over elkaar heen: in

het midden het gezin en daaromheen: het

bedrijf, de bedrijfstak en uiteindelijk de

staat. Hier wordt veel meer vanuit het ge-

heel gedacht. Hoe kan de gemeenschap on-

dersteunen? Het idee van bonum commune

leeft veel sterker in de katholieke traditie.

De sterkeren hebben plichten en verant-

woordelijkheden ten opzichte van de zwak-

keren, en ten opzichte van het geheel. De

zwakkeren hebben recht op ondersteuning.

De sterke broeders moeten daar zorg voor

dragen. Primaire verantwoordelijkheid ligt

bij de samenleving en de maatschappelijke

associaties die haar vertegenwoordigen.

Maar wanneer deze in hun ‘maatschappe-

lijke’ verantwoordelijkheid voor individu

en het geheel te kort schieten, is de over-

heid niet alleen gemachtigd, maar ook ge-

roepen verantwoordelijkheid te nemen.
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Joop Roebroek



doet er eigenlijk niet zoveel toe. Het per-

soonlijke inkomen is als het ware toch

maar een ‘maatschappelijke constructie’,

die niet zoveel zegt over de beleving van

‘persoonlijke’ of ‘eigen verantwoordelijk-

heid’.”

cdv
Is die katholieke opvatting terug te

vinden in de opvattingen van de katholieke

ministers die aan het begin van de verzor-

gingsstaat stonden, te weten Klompé en

Veldkamp?

roebroek
“Zeker, maar niet alleen bij hen.

Al in Rerum Novarum zijn deze ideeën uitge-

werkt. De sterkeren moeten oog hebben

voor de zwakkeren. De staat heeft daarin

een dienende rol. Ingeval een bedrijf, een

gezin, een associatie zelf problemen kan

oplossen, dan moet de staat daar buiten

blijven; maar als ze er niet toe in staat zijn

heeft de staat het recht en tevens de plicht

in te grijpen. Met het oog op het bonum com-

mune. De sterkeren moeten oog hebben en

zorgdragen voor de zwakkeren. 

Dat idee is terug te vinden in de Memories

van Toelichting van de Algemene

Bijstandswet en de WAO. De idee van recht-

vaardigheid en barmhartigheid: elke bur-

ger moet de kans krijgen om zijn levensge-

luk handen en voeten te geven, en de staat

dient daartoe, als vertegenwoordiger van

de gemeenschap ondersteuning te bieden.

Dat geldt nog altijd, ook vandaag de dag.

Lees er de recente Vastenbrief van de

Nederlandse Bisschoppenconferentie, Van

uitsluiting en armoede naar solidariteit en ge-

rechtigheid maar op na. Ik geef ter illustratie

een citaat. ‘De katholieke sociale leer be-

klemtoont dat ons maatschappelijk hande-

len gericht moet zijn op gerechtigheid en

algemeen welzijn. Dat verlangt van ons so-

pelijke structuren die het verwerkelijken

van die verantwoordelijkheid ook (on)mo-

gelijk maken. Dan is daar bijvoorbeeld de

vraag of er voldoende werk is; en in het ver-

lengde van die vraag of het dan rechtvaar-

dig is om mensen te dwingen aan het werk

te gaan terwijl er nauwelijks of niet genoeg

werk is. 

En een tweede wezenlijke verschil is dat in

de katholiek-sociale leer niet bij voorbaat is

ingevuld op welke manier het individu die

bijdrage aan de gemeenschap levert. De

‘jongens van de zondagschool’ zijn nog al-

tijd strak in het pak van Calvijn gestoken.

In de katholieke traditie is die in zekere zin

slaafse onderwerping aan de betaalde ar-

beid nooit zo scherp geweest. Dat komt bij-

voorbeeld mooi tot uitdrukking in het idee

van ‘het rechtvaardig loon’, een van de

kernelementen uit de katholiek-sociale

leer. In de jaren twintig van de vorige eeuw

verdedigen katholieke voorlieden de stel-

ling dat het inkomen niet louter aan

marktkrachten of aan individuele verdien-

ste dient te worden overgelaten. De werk-

man, en in het verlengde daarvan elk huis-

gezin, moet een loon genieten, waarvan

een man, zijn vrouw en hun twee kinderen

kunnen leven. Dit idee geeft aan dat het

waardevol wordt geacht dat de vrouw háár

bijdrage aan de maatschappij levert door

voor de kinderen en het huishouden te zor-

gen. Het doel is niet eens zozeer om koste

wat het koste betaalde arbeid te verrichten,

en langs die weg ‘eigen verantwoordelijk-

heid’ te nemen. Het gaat erom bredere

maatschappelijke verantwoordelijkheden

te traceren, en de samenleving met de daar-

bij horende inkomensstromen zo te organi-

seren dat elk individu zijn of haar ‘eigen’

verantwoordelijkheid binnen dat geheel

kan nemen. Of dat nu betaald is of niet,
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lijkheid van de maatschappelijke organisa-

ties’ voor de confessionelen binnen hun sa-

menwerking met de sociaal-democraten

het ijkpunt voor een terughoudende rol

van de overheid. Vanaf die tijd leidt een

groeiende oriëntatie op de taken van de

overheid, ingeval de maatschappij daar niet

toe in staat is, binnen confessioneel-liberale

coalities tot een snelle uitbreiding van de

verzorgingsstaat en het stelsel van sociale

zekerheid. In ons boek hebben we naar ant-

woorden gezocht op de vraag welke facto-

ren ertoe hebben bijgedragen dat de expan-

sieve aspecten van de principes van

soevereiniteit in eigen kring, en voorname-

lijk subsidiariteit tussen 1958 en 1973, de

begrenzende elementen hebben kunnen

domineren. Wij wijzen op een aantal facto-

ren die daarbij een rol hebben gespeeld.

Ten eerste staat buiten kijf dat de explosie-

ve economische groei sinds de oorlog hier-

bij een belangrijke rol heeft gespeeld.

Daardoor zijn voldoende financiële midde-

len voor een uitbreiding van allerlei verzor-

gingsarrangementen voorhanden. Ten

tweede schuiven de opvattingen over socia-

le politiek binnen de PvdA en binnen de

confessionele politieke partijen op.

Aanvankelijk uiteenlopend, groeien de op-

vattingen inzake een uitbreiding van de

verzorgingsstaat en de sociale zekerheid

wat meer naar elkaar toe. De sociaal-demo-

craten komen wat los van sterk op de staat

leunende opties en de confessionele partij-

en laten hun scepsis tegenover een meer

vooraanstaande rol van de overheid lang-

zaamaan varen. De KVP neemt daarbij het

voortouw. De ARP en de CHU tonen aanvan-

kelijk meer reserves. Vanaf het midden van

de jaren vijftig ontwikkelen deze een meer

welwillende houding. De ARP ruilt zelfs

een uiterst gereserveerde houding in voor

lidariteit. God heeft immers, zo belijden

wij, ieder mens naar Zijn beeld en gelijke-

nis geschapen. Meer nog. Hij is zelf mens

geworden. Dat geeft elk mens zijn unieke

waardigheid en het onvervreemdbare recht

op een plaats in de mensengemeenschap

en op zorg van die mensengemeenschap.

Deze unieke waardigheid van elke persoon

doet een beroep op onze verantwoordelijk-

heid en solidariteit.’ Kijk, de bisschoppen

spreken voor alles van ‘onze’ verantwoorde-

lijkheid. Naast de ‘eigen verantwoordelijk-

heid’. Ik zou bijna willen zeggen. ‘Waar zijn

de katholiek geïnspireerde sociale denkers

die de dominante ‘zondagschool-jongens’

binnen het CDA met hun verhalen over ei-

gen verantwoordelijkheid eens van gefun-

deerde repliek dienen?’” 

cdv
In uw boek stelt u dat de confessionele

partijen – en dan in het bijzonder de ARP

en de KVP – uitgerekend in kabinetten met

de liberalen tussen 1958 en 1973 zijn terug-

gekomen op hun opvatting dat de overheid

zich zeer terughoudend moet opstellen in-

zake sociale politiek. In het bijzonder het

katholieke beginsel van subsidiariteit

wordt in toenemende mate gebruikt als le-

gitimatie voor overheidsingrijpen. Wat is

daarvoor uw verklaring? 

roebroek 
“Het is opvallend dat de rooms-

rode kabinetten slechts mondjesmaat tot

vernieuwing leidden, terwijl vijftien jaar

confessioneel-liberale samenwerking de ba-

sis heeft gevormd voor een ongekend ex-

pansieve ontwikkeling van de Nederlandse

verzorgingsstaat. Het subsidiariteitsbegin-

sel wordt van beperkende factor tot leidend

principe bij een verdere uitbreiding van de

sociale wetgeving. Tot het midden van de

jaren vijftig vormt de ‘eigen verantwoorde-
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werkgevers- en werknemersorganisaties op

het terrein van de sociale zekerheid samen-

werken, gaat een duidelijke eigen dyna-

miek uit. Ik hoef maar te verwijzen naar de

parlementaire enquête ter zake in de jaren

tachtig. Ten tweede heeft het strikt econo-

mische en klassiek-liberale denken over de

negatieve effecten van sociale politiek op

het arbeidsmarktgedrag van burgers nau-

welijks impact gehad op het confessionele,

en zeker niet het katholieke denken. Een te

sterke nadruk op economische motivatie

leidt in de ogen van de katholieke sociale

leer tot overwaardering van materiële za-

ken en onderwaardering van religieuze,

morele, zorg- en opvoedingstaken. Ten ten-

slotte kan, ik benoemde dat thema al eer-

der, worden verwezen naar de notie van het

‘rechtvaardig loon’. Een minimum niveau

van bestaanszekerheid vormt een wezenlijk

bestanddeel van het confessionele sociale

denken. De overheid heeft zorg te dragen

voor een leefbaar sociaal minimum voor ge-

zinnen ingeval van werkloosheid, ziekte of

arbeidsongeschiktheid, en tevens ook bin-

nen het loongebouw.

Met de val van het tweede kabinet

Biesheuvel in 1973 loopt de expansieve pe-

riode van de Nederlandse sociale politiek,

resulterend in de moderne verzorgings-

staat ten einde.”

cdv
Welke rol speelt tenslotte de katholie-

ke sociale leer binnen de hedendaagse sa-

menleving. Of wellicht beter geformuleerd,

welke rol ziet u daarvoor weggelegd?

roebroek
“Ik heb daar al een opmerking

over gemaakt. Over het volstrekte afwezig

zijn van een kritische sociale reflectie bin-

nen de top van het CDA. En dan vooral zij

die zich beroepen op de katholieke traditie.

een ronduit positieve opstelling tegen het

einde van de jaren zestig en het begin van

de jaren zeventig. Binnen de ARP wijkt het

beginsel van ‘soevereiniteit’ voor een actie-

vere opstelling van de overheid. Tekenend

is in dat kader dat de ARP in 1967 de motie

Schmelzer tegen het kabinet Cals niet

steunt. De confessionele partijen opteren

uiteindelijk voor het uitbouwen van de

Nederlandse verzorgingsstaat, al is die uit-

bouw gericht op de passieve aspecten van

de verzorging; sterke terughoudendheid

blijft bestaan ten aanzien van directe inter-

ventie in sociaal-economische en arbeids-

marktverhoudingen, waarop slechts de

loonpolitiek een uitzondering vormt.”

cdv
U wijst ook op de belangrijke functie

die de vakbonden hebben gespeeld bij deze

omslag. 

roebroek
“Ja, een derde factor is het gege-

ven dat de confessionele politiek sterker

verstrengeld raakt met de confessionele

vakbeweging. Met name voor de KVP is dat

heel relevant geweest. Vooroorlogse tegen-

stellingen tussen de NVV en de KAB (de ka-

tholieke vakbond) worden in toenemende

mate overbrugd. Kort voor de

Kamerverkiezingen van 1963 publiceren zij

zelfs een gezamenlijk actieprogramma. Dit

leidt binnen de KVP tot meer oog voor een

verdere uitbouw van sociale politiek, maar

versterkt ook de positie van progressieve

politici als Veldkamp. Verder zijn er nog

een aantal aspecten van de katholieke-so-

ciale ideologie en praktijk te noemen die

een stimulerende invloed hebben gehad op

de explosieve groei van de Nederlandse so-

ciale politiek. Om te beginnen een prak-

tisch punt. Van het hechte bolwerk van cor-

poratistische structuren, waarbinnen
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ning die uiteindelijk schadelijk is voor de

samenleving zelf.’

Dan het tweede perspectief, een meer ideo-

logisch perspectief. Dat betreft de wijze

waarop het probleem ‘verzorgingsstaat’

wordt gedefinieerd. Onze politiek-maat-

schappelijke elite creëert feitelijk zelf de

‘crisis van de verzorgingsstaat’. Mijn stelling

luidt: ‘De verzorgingsstaat kent geenszins

een probleem van betaalbaarheid. Er wordt

veel, heel veel verdiend. Meer dan ooit in de

geschiedenis van de moderne samenleving.

Wij hebben een probleem met de solidari-

teit.’ Of zoals de bisschoppen dat formule-

ren in hun Vastenbrief: ‘Het is zorgwekkend

dat de laatste jaren de rijkdom van particu-

lieren steeds verder is gegroeid, terwijl de

publieke armoede toenam.’ De solidariteit

wordt ondergraven door de probleemdefini-

tie van de politiek-maatschappelijke elite.

Deze roept het beeld op van de profiteur-

uitkeringstrekker die niets wenst te doen.

Uit zijn of haar neus peutert. Geen eigen

verantwoordelijkheid neemt. Voortkomend

uit, laat ik het maar netjes formuleren,

‘Haagse bijziendheid’. Hoe kan het anders

zijn dat binnen het CDA de probleemdefini-

tie van ministers en Kamerleden een geheel

ander karakter draagt dan de probleemde-

finitie van wethouders en werkers uit de

praktijk? Daar ligt ook het bredere pro-

bleem van onze hedendaagse samenleving.

Wij laten al te makkelijk maatschappelijke

problemen definiëren door een politiek-

maatschappelijke elite, die niet alleen het

contact met de samenleving voor een be-

langrijk deel heeft verloren, maar ook, en

dat geldt zeker voor de katholieke vertegen-

woordigers van die elite, hun worteling in

hun eigen sociale traditie zijn kwijtge-

raakt.”

Dat probleem kun je vanuit twee perspec-

tieven bekijken. Om te beginnen vanuit het

inhoudelijke perspectief. Hoe staat het er-

voor met de sociale politiek in Nederland?

Met de verzorgingsstaat meer in het bijzon-

der? Wij leven in een vreemde samenleving.

Er is te weinig werk voor de mensen die bui-

ten spel staan op de arbeidsmarkt. En toch

zijn wij volledig gefixeerd geraakt op dat

‘betaald werken’. Niet alleen rennen wij ons

de benen onder het lijf uit om toch maar zo-

veel mogelijk te werken. Zoveel mogelijk te

verdienen. Daarbij wordt de bredere context

waarbinnen van burgers gevraagd wordt

verantwoordelijkheid te nemen uit het oog

verloren. Wat doen wij bijvoorbeeld met

onze verdere taken in deze samenleving?

Vrijwilligerswerk, het opvoeden van je kin-

deren, het zorgen voor familieleden en ken-

nissen, het bemoedigen van medeburgers

die het moeilijk hebben. Daar hebben wij

blijkbaar geen tijd meer voor. Samenleven is

toch meer dan geld verdienen en produce-

ren? Het is ook verdriet en bemoedigen, op-

voeden en vreugde, liefde, spiritualiteit, in-

spiratie en creativiteit. Wij doen onszelf, en

anderen te kort door alleen maar ‘werk,

werk, en nog eens werk’ te benadrukken.

Deze samenleving is zo monomaan bezig

dat zij authentieke kwaliteiten van burgers

buiten de strikte kaders van de betaalde ar-

beid niet meer waarneemt. Ik citeer nog

maar eens de Vastenbrief van de

Nederlandse Bisschoppenconferentie: ‘In

deze op betaalde arbeid gerichte samenle-

ving signaleren wij een onderwaardering

van het vrijwilligerswerk en het werk van

mensen met zorgtaken. De zorg in het ge-

zin, mantelzorg voor zieken en ouderen, en

het opvoeden van kinderen worden steeds

minder als volwaardige bijdrage aan de sa-

menleving, als “arbeid” gezien, een misken-
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