
Wat vinden 

christen-democraten sociaal? 

thijs jansen 

Veel kiezers verwachten ongetwijfeld dat het sociale gezicht van het CDA een

operationalisering is van de C. Dat  werd immers niet voor niets door verschil-

lende CDA-lijsttrekkers in verband gebracht met ‘naastenliefde’. De peilingen

geven allerminst vertrouwen dat de kiezers weten wat het CDA onder ‘sociaal’

verstaat. De grote steun voor links in de peilingen lijkt het gevolg van de reflex

‘sociaal is links en links is sociaal’: de tegenstanders zijn er blijkbaar goed in ge-

slaagd om het beleid als asociaal neer te zetten, en er is nauwelijks een tegen-

offensief gekomen. De argumenten die worden gegeven zijn vrijwel uitsluitend

financieel-economisch. Ideologische argumenten worden vermeden en als CDA-

politici argumenten noemen dan wijzen ze erop dat herziening van de verzor-

gingsstaat onontkoombaar is vanwege Europa, de vergrijzing, de toenemende

werkloosheid, het oplopende financieringstekort of het misbruik dat van uitke-

ringen wordt gemaakt. Intussen vermenigvuldigen de etikettenplakkers zich,

die het CDA karakteriseren als conservatief, sociaal-rechts, sociaal-conservatief

of protestants. Die wonderbaarlijke vermenigvuldiging is niet voor niets: het

CDA lost zelf de onduidelijkheid over het eigen sociale gezicht onvoldoende op.

Het laat teveel in het vage waar men mee bezig is en wat de drijfveren, ideolo-

gisch en anderszins, daarvoor zijn. Anderen kunnen dan de drang niet onder-

drukken om duidelijkheid te verschaffen. De enige manier om dat een halt toe

te roepen is het (sociale) gezicht van het CDA scherpe ideologische contouren te

geven. Dat kan alleen door de eigen identiteit te bepalen in dialoog met de ei-

gen geschiedenis. 

Regelmatig stoten CDA-politici in het kabinet Balkenende II hun ‘sociale’ neus. Zo

verklaarde minister de Geus eerst dat hij een ontkoppeling van lonen en uitkerin-

gen niet zou meemaken. Later relativeerde hij dat. Vervolgens was er de discussie

over het Robin Hood Fonds. Die riep veel verontwaardigde reacties op. Dit was

weer ‘terug naar de charitas en de liefdadigheid’. Schandelijk! En dan was er re-

cent de discussie naar aanleiding van de koopkrachtplaatjes waardoor minister-

president Balkenende het moeilijk kreeg. Het sociale gezicht is de achilleshiel van

het CDA en dat weten CDA-politici. Het kabinet Balkenende II en in het bijzonder

minister De Geus hebben die zenuw krachtig weten te raken. Hoe vaak is het kabi-

netsbeleid nu inmiddels al niet voor ‘asociaal’ uitgemaakt? Ik ontving een zwart-

gerand bericht waarin - op de dag van het regeerakkoord van kabinet Balkenende

II - kennis werd gegeven van het overlijden van ‘solidariteit’. Deze inktzwarte reac-

ties zijn natuurlijk het resultaat van onhandig opereren, maar dat is de opper-
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vlakte: de steeds weer terugkerende argeloosheid van CDA-bewindslieden en de

ontstelde reacties van onder andere kiezers en vakbonden onthult iets anders: het

publiek weet niet wat het CDA verstaat onder ‘sociaal’ en heeft de indruk dat het

CDA dat zelf ook niet weet. CDA-politici proberen elke keer aan de verwachtingen

over ‘het sociale gezicht’ van het CDA tegemoet te komen, ook al lukt dat maar

zelden. Kiezers hebben de indruk dat er een ideologische agenda achter zit waar-

voor men niet uitkomt of uit durft te komen. Een conservatieve of zelfs liberale

agenda. Ik denk dat S.W. Couwenberg de indruk van veel kiezers verwoordt als hij

recent schrijft: “Het CDA-beleid wordt niet zozeer bepaald door een principiële po-

litiek-strategische visie, maar veeleer door overwegingen van tactiek en de belan-

gen van het moment”. Daaruit trekt hij de conclusie: “In het licht van het voor-

gaande is de zozeer gekoesterde C in de naam  van het CDA dan ook niet meer dan

politiek vlagvertoon waaraan men blijft hechten vanwege de vertrouwde nestgeur

die het verspreidt”.1

De verlegenheid van CDA-bewindslieden past in een patroon. Het lijkt wel of dat

sociale gezicht van het CDA om een of andere reden altijd gemakkelijk over het

hoofd is gezien. Dat geldt niet alleen voor de politieke arena. Ook in de weten-

schap is de christen-democratische bijdrage aan de ontwikkeling van de westerse

verzorgingsstaat lang onopgemerkt gebleven, omdat decennia lang de opvatting

regeerde dat de verzorgingsstaat een sociaal-democratisch product is. Pas sinds

ongeveer tien jaar is in verschillende publicaties2 aangetoond dat de christen-de-

mocratische partijen in West-Europa een zwaar stempel hebben gedrukt op de ver-

schillende verzorgingsstaten. Volgens Mirjam Hertogh is het Nederlandse stelsel

van sociale zekerheid zelfs ‘confessioneel van aard’.3 Kortom: de christen-democra-

tische definiëring van wat sociaal is, is maatschappelijk niet expliciet (h)erkend

en wordt blijkbaar al lang niet pregnant onder woorden gebracht. 

De christen-democratie en de verzorgingsstaat

Overzien we opvattingen in de christen-democratie ten opzichte van wat vandaag

de dag ‘sociaal’ heet dan zijn er globaal drie fasen te onderscheiden. Vanaf het ein-

de van de negentiende eeuw hebben de confessionele partijen zich lange tijd  ver-

zet tegen overheidsinterventie inzake de sociale kwestie.  Het waren de sociaal-li-

beralen – zoals Van Houten met zijn Kinderwetje – die in Nederland de eerste

stappen op weg naar de verzorgingsstaat hebben gezet (zie het gesprek in dit num-

mer met Wolffram & Hoogenboom). De tweede fase speelde zich af na de Tweede

Wereldoorlog. In de jaren vijftig tot het midden van de jaren zeventig hebben de

confessionele partijen (KVP, ARP en in mindere mate de CHU) een sleutelrol ge-

speeld bij het opbouwen van de genereuze Nederlandse verzorgingsstaat. De KVP

speelde hierbij een belangrijke rol. En vanaf het begin van de jaren tachtig is de

derde fase ingegaan waarin het CDA het voortouw heeft genomen bij de herzie-

ning van deze grotendeels ‘zelf’ opgebouwde verzorgingsstaat. De veranderingen
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in de opvattingen over de rol van de overheid weerspiegelen zich in de betekenis-

sen die in de loop van deze drie fasen gegeven zijn aan beginselen als ‘soevereini-

teit in eigen kring’ en ‘subsidiariteit’. De ontwikkeling van de betekenis van deze

begrippen laat zien hoe de opvattingen in de christen-democratische traditie ver-

schoven is van bescherming tegen de overheid naar legitimatie van overheidsop-

treden. De strekking van beide beginselen was aanvankelijk dat de overheid een

beperkte taak heeft, maar dan wel in een andere zin dan het laissez faire kapitalis-

me. Bij de christen-democratische onthoudingsprincipes ging het er aanvankelijk

om de zelforganiserende principes van gemeenschappen  zoveel mogelijk intact te

laten en/of te stimuleren. Het beginsel van ‘soevereiniteit in eigen kring’ bracht

dat het meest pregnant onder de aandacht.

Soevereiniteit in eigen kring 

Het protestantse, of misschien beter Calvinistische, beginsel ‘soevereiniteit in ei-

gen kring’ was gemunt door ARP-voorman Abraham Kuyper. Het gaat te ver om

hier een uitvoerige exegese van het concept te geven. Daarom een citaat uit

Kuypers Stonelezingen die hij in 1898 in Princeton hield. Onder soevereiniteit in ei-

gen kring “wordt van Calvinistische zijde verstaan, dat het huisgezin, het bedrijf,

de wetenschap, de kunst en zoveel meer, maatschappelijke kringen vormen, die

niet aan de staat hun aanzijn danken, noch ook aan de hoogheid van de staat hun

levenswet ontlenen, maar gehoorzaam zijn aan een hoog gezag in eigen boezem,

dat evenals de staatssoevereiniteit heerst bij de gratie Gods. De tegenstelling tus-

sen staat en maatschappij is hierbij in het spel, onder de nadere bepaling, dat die

maatschappij niet als mengelmoes moet worden genomen, maar ontleed wordt in

haar organische delen, om in elk van die delen het hun toekomend zelfstandig ka-

rakter te eren. In dat zelfstandige karakter openbaart zich noodzakelijkerwijs ge-

zag. Dit gezag mag in onderscheidene kringen met trappen opklimmen, maar

neemt tenslotte toch de vorm aan van een hoogste gezag in die kring. En dat hoog-

ste gezag nu bestempelen we opzettelijk met de naam soevereiniteit in eigen

kring, om scherp en beslist uit te drukken, dat dit hoogste gezag in elke kring

niets dan God boven zich heeft, en dat de staat zich hier niet tussen kan schuiven

en hier niet uit eigen macht heeft te bevelen. Zoals u meteen voelt: het gaat hier

om het diep ingrijpende vraagstuk van onze burgerlijke vrijheden.”4 En later stelt

Kuyper plastisch dat de overheid “geen natuurlijk hoofd (is )dat organisch uit het

volkslichaam is voortgekomen, maar een mechanisch hoofd, dat van buiten op de

volksromp is gezet. Een redmiddel voor de ontstane misstand. Een stok bij de

plant aangebracht om haar overeind te doen staan, omdat ze anders, ten gevolge

van haar innerlijke verzwakking, op de grond zou neerslaan.”5

Op grond van deze uitgangspunten verzette Kuyper zich bijvoorbeeld in de Kamer

in 1899 tegen het wetsontwerp voor de Ongevallenwet van de liberaal Lely. Net als

vandaag de dag neigden liberalen soms veel sterker dan de confessionelen naar
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overheidsinterventie. Grondslagen voor de wet zouden moeten zijn verplichte ver-

zekering en uitsluitende exploitatie door de staat. De Rijksverzekeringsbank

moest de wet gaan uitvoeren. Op grond van het beginsel ‘soevereiniteit in eigen

kring’ pleitte Kuyper voor risico-overdracht en probeerde uitvoering door bedrijfs-

verenigingen mogelijk te maken. De werkgever moest zelf de keuze kunnen ma-

ken of hij zijn risico in eigen onderneming, gezamenlijk met andere werkgevers

of bij particuliere verzekeringsmaatschappijen verzekerde. Daarnaast moest de

uitvoering, onder toezicht van de overheid, aan werkgevers en werknemers wor-

den opgedragen.6 In het Parlement zei Kuyper: “Ik tart de Regeering, één enkel

ontwerp te noemen, waarin het denkbeeld van selfgovernment, dat altijd de leiden-

de gedachte is geweest van ons staatsrecht, zoo hermetisch als in dit ontwerp is

buitengesloten. Dit ontwerp is erger dan het ergste wat men ergens heeft aange-

durfd: het is één webbe, over heel het land gespannen, met het bankbestuur in

het centrum als de groote spin, die alle draden trillen doet.”7 In de toelichting op

zijn ‘groot-amendement’ beargumenteerde hij zijn voorstel met het beginsel van

soevereiniteit in eigen kring: “Het beginsel, waarvoor het amendement opkomt, is

de zelfstandigheid en de spontaneïteit van de levensuiting der maatschappij te-

genover de te ver gaande indringing van het Staatsgezag te verdedigen.

Inmenging van het Staatsgezag is hier, gelijk op het geheele terrein der sociale

verzekering, althans aanvankelijk, ook zijns inziens, volstrekt onvermijdelijk;

maar de strekking dier inmenging moet zijn, om de zelfwerkzaamheid der orga-

nen van het maatschappelijk leven op te wekken, niet om die te vernietigen.”8 Het

amendement van Kuyper zette aanvankelijk weinig zoden aan de dijk, maar heeft

op de lange termijn een enorme invloed gehad. Zijn benadering maakte in de

daaropvolgende eeuw school en heeft de vorm van de Nederlandse verzorgings-

staat sterk beïnvloed. De katholieken omarmden uitvoering door bedrijfsvereni-

gingen bij onder andere de Ziektewet van 1930; de protestanten hadden toen een

voorkeur voor een iets andere variant die nog strikter paste in het idee van 

selfgovernment. 

In de jaren vijftig worden de beginselen van soevereiniteit in eigen kring en subsi-

diariteit steeds vaker niet als beperking tegen, maar veeleer als legitimatie van

overheidsinterventie geïnterpreteerd. In de ARP brak eind jaren vijftig het besef

door dat de antirevolutionaire beginselen - zoals soevereiniteit in eigen kring -

steeds minder goed toepasbaar waren op de veranderde politieke praktijk.9 Er brak

een evangelisch-radicale stroming door aangevoerd door mensen als Berghuis en

Bruins Slot.10 Door de staf van het Wetenschappelijk Bureau van de ARP (de

Abraham Kuyperstichting) werd begin van de jaren zestig de oorspronkelijke rede-

nering dat het overheidsoptreden beperkt moest blijven omdat de overheid pri-

mair rechtsstaat was, omgedraaid: “diep ingrijpend overheidsoptreden werd juist

gelegitimeerd vanuit de gedachte dat de overheid haar roeping als rechtsstaat

diende te vervullen” (Prins, Hoogendijk en Goudzwaard).11 Deze nieuwe interpreta-
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tie is nooit een groot succes geworden. Het lijkt erop dat het beginsel vanaf de ja-

ren zestig aan een lange winterslaap is begonnen en pas recent weer ontwaakt is.

Subsidiariteit

Geheel anders gaat het met het subsidiariteitsbeginsel, afkomstig uit de encycliek

Quadragesimo Anno uit 1931. In dit nummer vat Wijffels de essentie daarvan in drie

grond-ideeën samen:

1) geen verband moet tot zijn taak rekenen wat door de afzonderlijke persoon zelf

kan worden gedaan;

2) grotere verbanden moeten hun activiteiten beperken tot taken die de kracht en

de capaciteiten van de kleinere eenheden te boven gaan;

3) meer omvattende verbanden en speciaal de staat moeten de kleinere eenheden

helpen, zodat deze beter in staat zijn zelf te doen waarvoor zij geschikt zijn.

Het beginsel kan op twee manieren worden uitgelegd. Er is de restrictieve inter-

pretatie en dan wordt sterk de nadruk gelegd op het eerste grondidee. Al voordat

het beginsel subsidiariteit in een of andere encycliek was opgenomen, was er een

subsidiariteitsopvatting avant la lettre en deze had betrekking op de charitas.

Katholieken vonden naastenliefde een onvervreemdbare morele plicht. De staat

zou afgedwongen en opeisbare naastenliefde worden. Dat zou het natuurlijke,

door God in de mens geplante vermogen tot naastenliefde in het gedrang bren-

gen. Dat werd ervaren als oneigenlijk omdat het hier ging om gewetenskwesties.

En voor de katholieken zelfs om een zeer fundamentele gewetenskwestie. Immers

de genade van God was afhankelijk van goede werken hier op aarde. Een klassiek

voorbeeld van deze opvatting is te vinden in de Memorie van Toelichting (1895) bij

voorstellen tot wijziging van de Armenwet van 1870: “De wettelijke liefdadigheid

heeft een schijn van humaniteit, maar geen wezen. Zij is ziekelijke humaniteit,

omdat zij uit medelijden met enkelen het belang van een geheel volk voorbijziet;

zij is valsche humaniteit, omdat zij uit gedwongen gaven, uit belastingen put.”12

Deze opvatting was niet alleen bij katholieken te vinden, maar bij alle confesiso-

nele partijen. Bij de protestante partijen was de overweging dan nog meer dat de

prikkel tot zelfhulp zou worden weggenomen. Kort samengevat: er moest geen

recht op naastenliefde ingevoerd worden. In de jaren zestig kwam er echter een

omslag in denken, die pregnant zichtbaar werd in de jaren zestig bij de invoering

van de Algemene Bijstandswet. In de debatten van 1962 en 1963 over de invoering

van deze wet bleken de christelijke partijen fundamenteel van opvatting veran-

derd te zijn: de overheid was wel degelijk in staat tot ‘naastenliefde’. Zo verdedig-

de Diepenhorst (ARP) de stelling dat de overheid wel degelijk in staat is tot ‘deer-

nis’en ‘bewogenheid’. Ook Klompé (KVP) gebruikte bij de verdediging van haar wet

het woord liefde: “de liefde die wij tegenover de mensen hebben te betrachten”.13

Die ommekeer liep parallel met de overstap naar de expansieve interpretatie van
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subsidiariteit. Deze sluit meer aan bij het derde grondidee: de overheid moet hulp

bieden. Een belangrijk document dat deze omslag in katholieke kring uit die jaren

illustreert is het vijfdelige boekwerk Welvaart, welzijn en geluk (1960-1963). Dit

opent met een essay van de Belgische Dominicaan Walgrave. Deze waarschuwt er

in 1960 voor om subsidiariteit ‘reactionair te misbruiken’, namelijk om de staat

het recht te ontzeggen om actief in te grijpen in sociaal onrechtvaardige structu-

ren. Hij legt eerder de nadruk op de positieve betekenis van ‘subsidiariteit’. Aan de

staat wordt de functie van ‘reservetroepen’ toegekend. Idealiter , zegt Walgrave,

zou de staat helemaal niet nodig moeten zijn. Maar “vanwege antisociale tenden-

ties die de mensheid teisteren” is dat voorlopig een droombeeld en is juist staats-

dwang en staatsorde noodzakelijk om de vrijheid van de persoon en de uitbouw

van de gemeenschap “volgens de eisen van solidariteit” te beschermen”.14 De

Jezuïet Oswald Nell Breuning - ghostwriter van de Encycliek Quadragesimo Anno -

heeft zich in de jaren vijftig en zestig gekeerd zich tegen het neo-liberalisme dat

aan de basis ligt van de ‘sociale markteconomie’ van de christen-democratische re-

geringen na 1949 in West-Duitsland.15 Hij vond dat er in de Duitse controverse over

sociale markteconomie versus verzorgingsstaat door behoudende katholieken mis-

bruik gemaakt van het beginsel ‘subsidiariteit’. De indruk werd gewekt dat de pau-

sen zich tegen een ‘verzorgingsstaat’uitgesproken zouden hebben. Subsidiariteit

wordt dan uitgelegd als zou de staat niet mogen doen wat lagere organen en men-

sen zelf kunnen doen.16 Het woord subsidiariteit komt echter van het Latijnse

woord subsidium en dat betekent: hulp, hulpinstantie, helpende activiteit.

Subsidiariteit is geen afwijzing van de sturende rol van de overheid. Het betekent

“dat de samenleving/overheid door haar algehele activiteit de burgers helpend ter

zijde staat, hen stimuleert en steunt en hun leefruimte vergroot. De overheid moet

niet in ‘uitzonderingsgevallen’ de burgers helpen, maar moet ook structureel de

burgers terzijde staan en maximale stimulantia geven opdat de burgers ook maxi-

male levenskansen krijgen. Alles doen wat het welzijn kan bevorderen.”17 Roebroek

geeft in dit nummer uitgebreider de omstandigheden aan waarin de KVP het subsi-

diariteitsbeginsel expansief ging interpreteren. En doordat katholieken als Klompé

en Veldkamp (zie van Griensven in dit nummer) in de kabinetten belandden die

een expansieve interpretatie gaven aan het subsidiariteitsbeginsel werd een enor-

me uitbreiding gegeven aan de Nederlandse verzorgingsstaat. 

Vanaf de jaren tachtig wordt subsidiariteit in het CDA weer in toenemende mate

inperkend uitgelegd. In 1985 zei de Belgische christen-democraat Mark Eyskens:

“Ik geloof dat wat vandaag het omgekeerde subsidiariteitsbeginsel is geworden -

de staat doet in beginsel alles en regelt alles en de particulieren komen slechts

aan bod binnen vrij enge grenzen - een fatale overdrijving is geworden, die de sa-

menleving bedreigt, het individu steeds meer frustreert en zijn reactievermogen

dooft, op het moment dat dit juist essentieel is.”18 Zo introduceerde Lubbers het in

Europa als bescherming tegen een te opdringerige Europese bestuurslaag, in de

betekenis van “pas als er dringende redenen zijn om iets op een hoger niveau aan
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te pakken, ga je dat doen”.19 SER-voorzitter Wijffels doet in de Schaepmanlezing

die in dit nummer is opgenomen hetzelfde. Hij stelt dat subsidiariteit in veel op-

zichten op de achtergrond is geraakt en concludeert uit de grondideëen van het

beginsel subsidiariteit zoals neergelegd in Quadragesimo Anno: “Wie vanuit deze

optiek kijkt naar de structuren waarin we terecht zijn gekomen, ontkomt niet aan

de conclusie dat veel in onze hiërarchisch-pyramidaal geordende samenleving op

gespannen voet staat met het beginsel van subsidiariteit. Het industriële organisa-

tieparadigma staat daar in wezen haaks op. Ordening en sturing van bovenaf vor-

men daarvan de kern. Bij subsidiariteit is het omgekeerde het geval. De kern daar-

van is ordening van onderop, zodanig dat hogere niveaus ten dienste staan van de

lagere. In een samenleving met geëmancipeerde mensen, die zich mede gefacili-

teerd door ICT, ontwikkelt tot een netwerksamenleving, wordt de industriële, py-

ramidale ordening steeds meer een anomalie. Die ordening staat niet alleen

haaks op de subsidiariteitsgedachte, maar ook op de ruimte die mensen van nu

willen om in verantwoordelijkheid hun eigen leven vorm te geven.” Het is deze in-

terpretatie van subsidiariteit die op dit moment in het CDA toonaangevend is en

op basis waarvan ook onder andere de heroriëntatie in Nieuwe Wegen, Vaste

Waarden (mede door Wijffels) is opgesteld. 

De verleiding van broederschap 

En wat is nu het echte sociale gezicht van het CDA? Is er een kern van de christen-

democratische traditie? Op basis van de korte blik op de lotgevallen van de begin-

selen ‘soevereiniteit in eigen kring’ en ‘subsidiariteit’ kan in ieder geval een con-

clusie getrokken worden. De hoge verwachtingen over het sociale gezicht van het

CDA lijken nog steeds gebaseerd te zijn op de periode 1958-1973 toen de confessio-

nelen, en dan in het bijzonder de KVP, verantwoordelijk waren voor de op- en uit-

bouw van de verzorgingsstaat. Het was de tijd waarin de kroonjuwelen van de

Nederlandse verzorgingsstaat ontstaan zijn: de Algemene Kinderbijslagwet (1962),

de AWBZ, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (1967) en de WAO, Algemene

Arbeidsongeschiktheidswet (1975). Het was de tijd dat het sociaal minimum werd

ingevoerd. Het was de tijd dat tussen 1962 en 1975 de sociale uitgaven als deel van

het BNP stegen van 18,5 procent tot 35,4 procent.

Achteraf is het fascinerend waarom ‘subsidiariteit’ een expansieve interpretatie

kreeg en ‘soevereiniteit in eigen kring’ geruisloos van het toneel verdween.

Daarvoor zijn een heleboel redenen te noemen (zie daarvoor het interview met

Roebroek in dit nummer). Zoals zo velen werd men meegesleept door het

Keynesiaanse denken en kon men genereus zijn omdat er een forse economische

groei was. Maar er lijkt toch ook wel iets ideologisch te hebben meegespeeld. Het

is plausibel dat de confessionele partijen in de jaren zestig en zeventig – net als de

sociaal-democratische - de hoop op overheid hebben gevestigd om een ideale sa-

menleving te creëren. Het hoogste ideaal van christenen, een samenleving waar
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naastenliefde heerst, de overheid als schild voor de zwakken, kon gerealiseerd

worden. Traditioneel hadden de confessionelen altijd tot elke prijs de naastenlief-

de buiten de sfeer van de staat proberen te houden. Dit was een onwrikbaar dog-

ma uit de leerstukken van, en dus misschien ook wel een van de redenen voor sub-

sidiariteit en soevereiniteit. Men heeft er lange tijd over gedaan om de metafoor

dat de overheid liefde kan betonen door sociale rechten te creëren te omarmen.

Dat idee had een enorme aantrekkingskracht op katholieken, maar ook op prote-

stanten (ARP). De doorbraak na de Tweede Wereldoorlog en de oprichting van de

PvdA zal daar niet vreemd aan geweest zijn. Heel kort door de bocht gezegd, ont-

stond daar een seculier naastenliefde-ideaal dat door middel van overheidsoptre-

den gerealiseerd zou kunnen worden. Christenen konden zich niet aan de verlei-

ding van dat seculiere ideaal van broederschap,  solidariteit of sociale

rechtvaardigheid onttrekken. En zo werden subsidiariteit en soevereiniteit als be-

grenzende beginselen weggeblazen.

Sinds de jaren tachtig zijn ze echter weer in opkomst. De geseculariseerde christe-

lijke idealen bleken niet zo gemakkelijk te realiseren. Daarvoor zijn allerlei oorza-

ken te noemen: de oliecrisis, het groeiende financieringstekort, de grote werkloos-

heid, het stabiliteitspact, het misbruik van uitkeringen, de multiculturele

samenleving, etc. Het is opvallend dat het CDA in toenemende mate terugkeert

naar de restrictieve opvattingen over overheidsoptreden die kenmerkend waren

voor de christen-democratische traditie van voor de jaren vijftig. De begrenzende

variant van het subsidiariteitsbeginsel zoals Wijffels dat in dit nummer propa-

geert. En het beginsel van soevereiniteit in eigen kring dat eigenlijk van de kaart

verdwenen was, lijkt een nieuw leven te: krijgen. De artikelen van Borstlap en van

Asselt in dit nummer zijn daar goede voorbeelden van. De term soevereiniteit in

eigen kring komt daar niet in voor, maar zou een de passende ideologische legiti-

matie kunnen geven voor het programma van ontvlechting en selectie dat zij be-

pleiten De lastenmaximering wordt in het CDA gepresenteerd als een belangrijk

onderdeel van het nieuwe sociale gezicht, maar het is evenzeer een revival van

‘soevereiniteit in eigen kring’. Het maakt deel uit van het programma om secto-

ren als de zorg, de huisvesting en de arbeidsmarkt niet meer te verstoren met

overheidsinterventies ten behoeve van minder draagkrachtigen. Wijffels en

Borstlap geven als belangrijkste reden voor de programmatische vernieuwing dat

de samenleving niet meer zo’n uitgebreide verzorgingsstaat nodig heeft (‘de

emancipatie is voltooid’) en dat veel arrangementen eerder een belemmering dat

een steun zijn. En beiden grijpen inderdaad terug naar vroege christen-democra-

ten: Wijffels naar Schaepman en Borstlap naar Kuyper.

Het (sociale) gezicht behoeft scherpe contouren

Het CDA worstelt dus nu nog steeds met de eigen bijdrage die het heeft geleverd

aan de totstandkoming van de genereuze verzorgingstaat in de jaren vijftig tot ze-

Christenen konden

zich niet aan de ver-

leiding van dat se-

culiere ideaal van

broederschap,  soli-

dariteit of sociale
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ventig. Dat is het sociale gezicht waar het voortdurend mee geconfronteerd

wordt. Intussen heeft zich een ingrijpende programmatische verschuiving binnen

het CDA afgespeeld. Gezinsbeleid is levensloopbeleid geworden, de WAO is ingrij-

pend herzien aan de hand van een onmiskenbaar christen-democratische filoso-

fie, de lastenmaximering staat in het regeerakkoord en men lijkt teruggekeerd

naar de begrenzende opvattingen van subsidiariteit en soevereiniteit. 

Niettemin heeft men zich de omslag nog niet eigen gemaakt. Men durft de om-

slag geen naam te geven, deze niet te duiden. Buitenstaanders (en sommige bin-

nenstaanders) hebben al etiketten gesuggereerd voor de koers. Minister de Geus

heeft van de JOVD de prijs ‘liberaal van het jaar’ aangeboden gekregen. Jammer

genoeg heeft hij deze geweigerd, want dan had hij kunnen uitleggen waarom hij

vond dat hij dat niet was. En de Burke-stichting zag het programma van

Balkenende in Anders en Beter als een conservatief programma. Peter Cuyvers zag

de winst van het CDA bij de laatste verkiezingen als een mandaat voor de sociaal-

rechtse koers van het CDA.20 Eerste Kamerlid Alfons Dölle geeft de voorkeur aan de

ondertitel sociaal-conservatief.21 En in dit nummer signaleert Joop Roebroek dat

de protestantse geluiden in het CDA de katholiek-sociale overstemmen. Misschien

lastig al die goed willende etikettenplakkers, maar zij vermenigvuldigen zich niet

voor niets: het CDA lost zelf de onduidelijkheid over het eigen sociale gezicht niet

op. Het laat teveel in het vage waar men mee bezig is en wat de drijfveren, ideolo-

gisch en anderszins, daarvoor zijn. Anderen kunnen dan de drang niet onderdruk-

ken om duidelijkheid te verschaffen. De enige manier om dat een halt toe te roe-

pen is het (sociale) gezicht van het CDA scherpe ideologische contouren te geven.

Dat kan alleen door de eigen identiteit te bepalen in dialoog met de eigen geschie-

denis. 

Drs. Thijs Jansen is hoofdredacteur van Christen Democratische Verkenningen.
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