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Pas in de 1ge 
eeuw zouden de 
kerk en de ka
tholieke filosofen 
zich weer bezig 
gaan houden 
met het denken 
over burger
schap. 

I(atholiel{e wereldburgers 

MR. DRS. RICHARD STEENVOORDE 

Wie in het katholiek-sociaal denken op zoek gaat naar een opvatting over bur

gerschap komt volgens Richard Steenvoorde al gauw voor een paar grote pro

blemen te staan. Het katholieke debat lijkt in grote mate afte wijken van de 

gangbare debatten over de betekenis van burgerschap. De vraag is of de katho

liek-sociale traditie eigenlijk wel een opvatting heeft over burgerschap, en zo ja, 

waaruit bestaat deze dan? Na een verkenning van de schijnbaar onoverkomelij

ke verwarring over het begrip burgerschap zal Steenvoorde betogen dat het ka

tholiek-sociaal denken wel degelijk een opvatting heeft, met vergaande conse

quenties voor de loyaliteit van katholieken aan de nationale staat. 

Het huidige filosofische en maatschappelijke debat over burgerschap wordt ge

domineerd door twee opvattingen over de betekenis van burgerschap. Aan de ene 

kant is er een beroep op Grieks-Romeinse opvattingen waarbij het werk van 

Aristoteles een belangrijke plaats inneemt. Centrale vraag bij Aristoteles was hoe 

een stabiel bestuur dat gebonden was aan het recht tot stand kon komen. Hij 

zocht naar manieren waarop burgers aan het bestuur konden deelnemen zonder 

dat dit zou leiden tot een burgeroorlog.' En aan de andere kant is er het liberale 

discours, geïnspireerd door het werk van Hegel, waarin een beroep op burger

schap wordt aangewend om de kloof te overbruggen tussen wereldburgerschap 

en de realiteit van armoede en uitsluiting. De meest heldere uitwerking van dit 

denken is het werk Citizenship and Social Oass van T.H. Marshall. Daarin maakt hij 

een onderscheid tussen civiel, politiek, en sociaal burgerschap.2 Verderop in dit 

artikel zullen we zien hoe er tussen deze tweede opvatting en het katholiek-soci

aal denken belangrijke raakvlakken bestaan. Maar eerst wordt het tijd het pro

bleem bij de naam te noemen: het katholiek-sociaal denken zet zich af tegen zo

wel de klassieke als liberale opvatting van burgerschap. Hoe kan dat? 

In de klassiek-Romeinse opvatting vielen de religieuze en politieke dimensie van 

de staat samen. De Romeinse keizer was tegelijkertijd Summus Imperator en 

Pontifex Maximus. Kort na haar ontstaan heeft de christelijke kerk zich afgezet te

gen die Romeinse samenleving waarin de politieke macht zowel de religieuze 

als politieke aspecten van de samenleving verenigde. De jonge kerk wilde de vrij

heid om zichzelf te kunnen definiëren en haar missie vorm te kunnen geven. 

Hiermee werd de basis gelegd voor het onderscheid tussen kerk en staat.
3 

Onder 

invloed van het werk van Augustinus betekenende dit dat in het katholiek den

ken mensen wereldburgers waren, of burgers van de Stad Gods. Een burger

schapsloyaliteit aan 'aardse' instituties werd niet noodzakelijk geacht voor het 

'goede leven': Deze opvatting bleeflang dominant in de katholieke traditie. Pas 
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in de 1ge eeuw zouden de kerk en de katholieke filosofen zich weer bezig gaan 

houden met het denken over burgerschap. 

Een hernieuwde kennismaldng met de staat 

Tot aan het midden van de 1ge eeuw bezat de katholieke kerk grote stukken land 

in Italië. Dit land vormde de pauselijke staat, welke vanuit Rome bestuurd werd 

door de Paus. Door de eeuwen heen is deze pauselijke staat een bron geweest van 

vele conflicten tussen de kerk en de vorsten van Europa. Toch valt deze kerkelijke 

staat vanuit het denken van de kerk nog wel te verklaren. Ten einde onafhankelijk 

te kunnen staan tegenover de soevereine staten en vorsten, was het voor de katho

lieke kerk schijnbaar noodzakelijk om een vorm aan te nemen die op gelijke voet 

stond met de staat. Maar in het midden van de 1ge eeuw betekenende de Italiaanse 

eenwording en de vorming van de Italiaanse staat het einde van deze kerkelijke 

staat in Italië. De kerk had niet langer een eigen plek in de wereld en de Paus sloot 

zich op in het Vaticaan.' Als verliezer van de oorlog wilde hij niets meer met de we

reldlijke politiek te maken hebben. Deze gebeurtenis had een grote invloed op het 

latere denken van de kerk over de betekenis van de staat en de loyaliteit van bur

gers. Tijdens de Italiaanse eenwording was er door de voorstanders van de eenwor

ding opgeroepen tot een nieuw nationalisme. En de kerk had slechte ervaringen 

als de nationalistische troefkaart gespeeld werd. Nationalisme veronderstelt name

lijk dat de identiteit en loyaliteit van mensen eerst en vooral bepaald worden door 

een verbondenheid aan de natie, alvorens men zich verbonden weet met andere 

groeperingen. Iedere keer als de nationalistische kaart gespeeld werd had de ka

tholieke kerk als wereldkerk er onder te lijden gehad. Zo verloor de katholieke kerk 

al haar bezittingen en veel gelovigen toen de Engelse koning Hendrik de Achtste de 

nationalistische kaart speelde en in de zestiende eeuw brak met de kerk van Rome. 

Teneinde zich daarna te wapenen tegen de vorsten van Europa, werden alle kloos

ters in Engeland geplunderd en het katholieke geloof onderdrukt. Een zelfde beeld 

liet zich zien na de Franse Revolutie. Na de revolutie leidden de ideeën van 

Rousseau en anderen tot een sterke antiklerikale beweging tegen de Rooms-katho

lieke kerk vanwege haar trouw aan het ancien régime, maar meer nog vanwege haar 

loyaliteit aan de Paus. Veel katholieken waren van mening dat trouw aan de zaak 

van God (daarmee bedoelden ze trouw aan de Paus en de kerk) belangrijker was 

dan trouw aan het revolutionaire bewind. Saillant detail was dat op sommige 

plaatsen in het land de keuze aan de Franse bevolking werd voorgelegd: de kerk af

zweren en staatsburger worden of trouw aan de kerk blijven en ter plekke geëxecu

teerd worden. Veel geestelijken lieten hierbij het leven. 

Het is dan ook niet erg verrassend dat toen Paus Leo XIII in 1881 een Encycliek 

schreef over de oorspong van de civiele macht, hij zich sterk afzette tegen de 

idealen van de Franse Revolutie en met name tegen het denken van Rousseau. In 

de opvatting van de Paus was het idee van loyaliteit aan de nationale staat strijdig 
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met de kerkelijke leer. Tegelijkertijd schrijft de Paus dat het politieke bestuur de 

gerechtigheid moet dienen: 

... zij die staten besturen moeten begrijpen dat politieke macht niet geschapen werd 

ten voordele van het individu, en dat het bestuur van de staat uitgeoefend moet wor

den ten voordele van hen die aan de staatszorg zijn toevertrouwd, en niet aan hen 

aan wier zorgen zij zijn toevertrouwd.' 

De politieke macht wordt dus gewaarschuwd. Staatsmacht moet uitgeoefend wor

den ten voordele van de mensen die onder dit gezag vallen. De staatsmacht mag 

nooit uitgeoefend worden ten voordele van de machtshebbers. Dit idee werd later 

uitgewerkt door de filosoof Maritain in het boek Man and the State: 

De staat is geen hoogste incarnatie van de idee, zoals Hegel beweert; de staat is even

min een soort collectieve 'Übermensch'; de staat is alleen een instelling die gerechtigd 

is macht en dwang te gebruiken en die samengesteld is uit experts of specialisten in 

de openbare orde en de algemene welvaart. De mens ondergeschikt maken aan dit in

strument is een politieke perversie. De menselijke persoon als individu is er voor de 

maatschappij en de maatschappij is er voor de menselijke persoon als persoon. Maar 

de mens is er in geen geval voor de staat. De staat is er voor de mens.
7 

De uitspraken van Maritain zouden voor sommige verontrustend kunnen zijn. Is 

de katholieke burger dan alleen maar onverschillig ten opzichte van de staat? 

Deze vraag werd beantwoord in de Encycliek Sapientiae Christianae uit 1890. Daarin 

begint paus Leo XIII te stellen dat: 

... Welbeschouwd de bovennatuurlijke liefde voor de kerk en de natuurlijke liefde voor 

ieder's eigen land, voortkomt uit hetzelfde principe, omdat God zelf de Auteur en 

oorspronkelijke Bron is. Daaruit volgt dat er tussen de plichten die beiden stellen, 

geen botsingen kunnen plaatsvinden.' 

Met deze constatering zegt de Paus dat kerk en staat beiden hun eigen soevereini

teit hebben. In het uitoefenen van hun maatschappelijke taak is geen van beiden 

ondergeschikt aan de ander. Door dit punt te benadrukken, neemt de paus stel

ling tegen de nationalisering van de godsdienst, wat betekende dat religie alleen 

maar getolereerd werd als zij in het belang van de staat handelde. Daarom gaf de 

paus een ontsnappingsclausule aan zijn medegelovigen. Katholieken konden 

trouw zijn aan de staat, maar als de staat tegen de leer van de kerk in ging, dan 

hield die loyaliteitsplicht op: 

Er is geen betere burger, in tijd van vrede en oorlog, dan de Christen die zich bewust 

is van zijn plicht, maar hij moet bereid zijn om alle lasten te dragen, tot de dood zelf, 
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meer nog dan te verzaken aan de zaak van God of van de Kerk.
9 

Deze opstelling roept veel vragen op. Waaruit bestaat 'de zaak van de kerk' dan? 

Welke morele opvatting heeft de kerk over burgerschap? Kan een katholiek wel 

een burger zijn? Uit het voorgaande is duidelijk dat als er in het katholiek-sociaal 

denken gesproken wordt over burgerschap, er iets anders bedoeld wordt dan in de 

gangbare debatten. Je zou kunnen zeggen dat men langs elkaar heen praat. Of dat 

de katholieken ten onrechte het begrip 'burger' gebruiken, terwijl ze iets anders 

bedoelen. Misschien benadert het katholieke debat over burgerschap nog wel het 

meest het begrip 'civiel burgerschap' zoals dat door Klop werd beschreven. Van ci

viel burgerschap is sprake als mensen en maatschappelijke organisaties zich re

kenschap geven van de publieke effecten van hun handelen.'° Hoogste tijd om te 

onderzoeken wat katholieken bedoelen als ze het hebben over burgerschap. 

De katholiel< als burger 

Het katholiek-sociaal denken is sterk personalistisch. Wat Maritain duidelijk pro

beerde te maken, is dat er meer is dan de tweedeling tussen burger en staat. Een 

persoon leeft in een gemeenschap, waarvan de staat een specifiek, maar niet ge

heel overkoepelend, deel uit van maakt. In deze traditie vormt het respect voor de 

menselijke waardigheid het uitgangspunt. Hierdoor botst het katholieke persona

lisme met claims van staatsburgerschap die gebaseerd zijn op nationalisme. 

Concreet betekent dit, zoals E.M. Forster al eens stelde, dat als een katholiek moet 

kiezen tussen zijn land verraden of zijn vrienden, datje mag hopen datje de 

moed hebt om je land te verraden.
ll 

Ook in het katholieke denken staat de trouw 

aan persoonlijke relaties voorop. In goed Nederlands: het hemd is nader dan de 

rok. Dat betekent dat het katholiek denken over burgerschap niet een top-downbe

nadering is, dat wil zeggen van de staat naar de burger, maar een bottum·upbena

dering, van de mens naar de grotere verbanden, waar de staat er slechts één van 

is. In deze opvatting is iedereen geroepen om bij te dragen aan een goede samenle

ving. 

Menselijke waardigheid doet een beroep op creativiteit, gelijkheid en vrijheid. Het 

moedigt mensen aan om gebruik te maken van hun talenten. Het houdt ook een 

verantwoordelijkheid in, voor jezelf en voor anderen, omdat de vrijheid om zelf 

gebruik te kunnen maken vanje talenten, je ook verantwoordelijk maakt voor die 

vrijheid voor een ander.
12 

Het streven naar een bonum commune, de goede samenle

ving, is daarmee niet alleen maar een taak voor de politiek en de staat, maar voor 

ons allemaal. En daarmee wordt een staatspaternalisme, dat de politiek of de over

heid zou weten wat goed voor ons is, doorbroken. Katholiek-sociaal denken was, 

en is, nog steeds wantrouwend ten opzichte van een sterke staat. Dit is het idee 

achter het subsidiariteitsbeginsel: 
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leen gebaseerd 
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... maar onwrikbaar vast staat nog steeds het grote grondbeginsel der sociale wijsbe

geerte, waaraan niet te tornen ofte veranderen valt: wat de individuen op eigen 

kracht en op eigen initiatief presteren, hun niet ontnomen en aan de gemeenschap 

overgedragen mag worden, zo is het ook een onrecht en tegelijk een ernstig nadeel, ja 

een verstoring van de goede orde, om datgene wat door een kleinere gemeenschap tot 

stand gebracht kan worden, naar een groter en hoger in rangorde staande gemeen

schap te verwijzen. Iedere sociale bemoeiing immers moet...hulp brengen aan de le

den van het sociale lichaam, maar ze nooit vernietigen of opslorpen. u 

Maar daar waar het protestantse beginsel 'soevereiniteit in eigen kring' de eigen

heid en exclusieve verantwoordelijkheid van het individu en de eigen groep bena

drukt, ziet het katholiek denken deze groepen in grotere verbanden, meer inclu

sief. In de praktijk van de christen-democratie zijn deze beginselen ondertussen 

inwisselbaar geworden, maar ik denk dat dit niet helemaal terecht is. 

Goed burgerschap is niet alleen gebaseerd op subsidiariteit, maar ook op solidari

teit. Ook solidariteit kent twee dimensies, horizontaal en verticaal. Horizontaal 

omdat zij die uitgesloten dreigen te worden samen moeten werken om gerechtig

heid te verkrijgen, mensen zijn persoon in gemeenschap. En verticaal omdat soli

dariteit een beroep doet op al diegenen die (in)direct verantwoordelijk zijn om de 

door hun veroorzaakte uitsluiting ongedaan te maken. Om deze maatschappelij

ke opdracht te vervullen staan we naast elkaar. Onze aandacht wordt opgeëist 

door de taak die voor ons ligt. Daarmee is solidariteit iets anders dan liefde. In de 

liefde staan we van aangezicht tot aangezicht. Solidariteit spreekt over een situ

atie waarin een individu onmogelijk een taak alleen op zich kan nemen, hij dan 

hulp van anderen mag verwachten. En als wij zien dat iemand een dergelijke taak 

voor zich heeft, dan zijn wij verplicht zoveel mogelijk te helpen. Het eerste is een 

ik-oriëntatie: "Ik heb jou nodig, dus is het mijn recht..." ; het tweede is een jij

oriëntatie: "Jij hebt mij nodig, dus is het mijn plicht...". Gezamenlijk vormen zij 

een wederkerig concept, een wij-oriëntatie. Als (wereld)gemeenschap staan we 

voor vragen die we onmogelijk alleen kunnen oplossen. Daarom is het onze plicht 

om deze in solidium op te lossen." 

Door de inbreng van deze opvatting van solidariteit in het katholieke burger

schapsideaal is het een emanciperend ideaal geworden. Niet een betuttelend van 

boven opgelegd ideaal, maar een ideaal waar van alle kanten constant aan ge

werkt moet worden. Daarmee vertoont de katholieke opvatting veel parallellen 

met het werk van T.H. Marshall die ook zocht naar manieren om de kloof tussen 

universele burgers en de praktijk van armoede en afhankelijkheid te doorbreken. 

In beide opvattingen gaat het erom dat mensen met opgeheven hoofd volledig en 

waardig mee kunnen draaien in een samenleving." Zij kunnen met opgeheven 

hoofd meedoen, niet op grond van rechten of geld, maar omdat ze er, aangemoe

digd door anderen, op eigen kracht zijn gekomen. Het begint bij degenen die uit

gesloten worden, maar het is tegelijkertijd een appèl aan de hele samenleving. 

CDV I LENTE 2003 



Men zou kun
nen stellen dat 
katholieken we
reldburgers zijn, 
die niet gebon
den worden aan 
toevallige histo
rische grenzen 
of nationaliteits
claims die geba
seerd zijn op 
'imagined com
munities'. 

Solidariteit betekent niet alleen maar dat niemand onder een bestaansminimum 

mag vallen. maar meer nog dat mensen de middelen en aanmoediging wordt ge

geven om hun eigen omstandigheden te verbeteren.!6 

Conclusie 

Het katholiek-sociaal denken heeft een opvatting over burgerschap die zich in de 

praktijk slecht lijkt te verhouden met andere opvattingen over burgerschap. De 

rol van de staat komt nauwelijks ter sprake. Anderzijds zou men kunnen stellen 

dat katholieken wereldburgers zijn, die niet gebonden worden aan toevallige his

torische grenzen ofnationaliteitsc1aims die gebaseerd zijn op 'imagined communi
ties,.!7 

Maar er rest nu wel de vraag of de kerk, door het loslaten van haar bemoeienis 

met 'politiek en staat', en haar opstelling van 'sociaal-katholicisme', zich niet een 

te grote beperking heeft opgelegd. Dat wil zeggen: heeft de kerk zich niet teveel 

teruggetrokken in het maatschappelijk, sociale, domein waarin haar politieke be

tekenis kan worden teruggebracht tot een privé-keuze? En geeft de kerk zich wel 

genoeg rekenschap van het feit dat als zij over 'burgerschap' spreekt er hele ande

re veronderstellingen aan ten grondslag liggen dan de gebruikelijke? En zijn er 

geen risico's aan verbonden als de kerk zich alleen nog maar richt op 'de ziel' van 

de samenleving met een morele opvatting over burgerschap. Vertrouwt de katho

lieke kerk niet iets te veel erop dat als individuen gestimuleerd worden tot een 

goed leven, in elkaar overlappende samenlevingsverbanden, de perfecte samenle

ving automatisch volgt (en heeft de staat eigenlijk wel een rol in de katholieke op

vatting over een perfecte samenleving)? Critici van het katholiek denken hebben 

daar, denk ik, een belangrijk punt te pakken dat om een verdere uitwerking 

vraagt. 

We hebben gezien hoe in het katholiek-sociaal denken een opvatting van burger

schap is ontwikkeld die niet zo zeer is gebaseerd op een affiliatie met de nationale 

staat, maar veeleer kijkt naar de werkelijkheid van het menselijke bestaan in el

kaar overlappende gemeenschappen van laag tot hoog. Burgerschap van en in 

deze gemeenschappen houdt niet op bij de nationale grens. In het katholiek-soci

aal denken geeft burgerschap een kans en tegelijkertijd een morele verplichting 

om over de grenzen, die soms als willekeurig historisch en politiek gegeven ge

trokken zijn, heen te kijken. Met een stevige basis in de eigen gemeenschap ont

slaat burgerschap niemand om over de grenzen heen te kijken en de hoogste ver

antwoordelijkheid van de 'wereldburger' op zich te nemen. 

Mr. Drs. Richard Steenvoorde is onderzoeker aan de Universiteit van Tilburg en docent 

Christelijke Politieke filosofie aan Sarum College, Salisbury (Verenigd Koninkrijk) 
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