
CDV I NR 51 MEI 2002 

FATSOEN 
als vijfde 
l<ernb egrip? 

PROF. DR. K. KLOP 

Het pleidooi van Hans Hillen en andere christen-democratische politici om van 
het CDA een 'sociaal-conservatieve' partij te maken, vervult Kees Klop met een 
onbehaaglijk gevoel. Hem valt op dat de bepleiters van dit etiket zelden een 

beroep doen op de vier kernbegrippen uit het Program van Uitgangspunten. In 

plaats daarvan hebben zij een voorliefde voor waarden als 'solide: 'sociaal: 'waar
devast', 'veilig' 'betrouwbaar: 'sterk' en 'fatsoen'. Klop herkent hier duidelijk het 
'burgerlijk ethos' in. De burger gaat voor fatsoen, voor gerespecteerd worden, 
omdat hij zich aan normen en waarden houdt Als het CDA zich echt tot beharti
ger wil maken van dit ethos, dan zou het Program van Uitgangspunten in die zin 

moeten worden aangepast Zolang dat niet gebeurt is er sprake van een spagaat 

tussen beginselverklaring en politieke praktijk Zo'n aanpassing trekt Klop overi
gens niet aan en hij betwijfelt sterk de voordelen ervan. Het burgerlijk ethos heeft 
zijn onderscheidende kracht verloren en zal dus nauwelijks meer kiezers trekken. 

En nog belangrijker: christelijke politiek is juist niet conservatief; maar kritisch 
en veranderingsgezind. 

Eén van de belangrijkste bevindingen uit mijn 23-jarige loopbaan bij de Abraham 

Kuyperstichting en het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA betreft het onderscheid tussen 

CDA en christen-democratie. De eerste is een politieke organisatie, de laatste een politieke over

tuiging. Woldring noemt de christen-democratie zelfs "een brede sociale beweging met bepaal

de levensbeschouwelijke en filosofische achtergronden" (Woldring 1996,11). Of dat laatste nu 

klopt of niet, partijorganisatie en overtuiging vallen idealiter wel samen, maar dat is niet per 

definitie het geval (Klapwijk 1979, 67). Niet alles wat het CDA doet en wil, is per definitie chris

ten-democratisch. Precies om die reden heet de denk-tank 'voor' en niet 'van' het CDA. Precies om 

die reden was het altijd een intellectueel feest om er te werken. En precies om die reden was en 

is het Instituut voor partij en fracties steeds een element dat verrassingen kan opleveren die de 

strijders aan het front niet altijd goed uitkomen, maar dat na verloop van tijd toch gewaardeerd 
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Waarden zijn niet 

zo vast als de waar

denconselVatieven 

doen voorkomen' 

blijft. Zo'n kritische loyaliteitsverhouding tussen denkers en doeners zou ook aan de orde kun

nen zijn bij de vooral door de doeners nagestreefde omhelzing van het waarden-conservatisme 

(Van Gennip en jansen 1999; Tetteroo 2000, 34). Is een partij die zich als 'sociaal-conservatief 

beschouwt nog een christen-democratische partij? Of verwijderen partij enerzijds en beweging 

en overtuiging anderzijds zich dan van elkaar? 

Waardenconservatisme 

Mijn antwoord op die vraag put ik in eerste instantie uit wat ik beschouw als mijn belangrijk

ste geschrift ten behoeve van het CDA (Klop, 1996). In die bijdrage onderzocht ik de theoretische 

onderbouwing van christen-democratische politiek, zoals die is te vinden bij de protestantse filo

soof Herman Dooyeweerd en zijn rooms-katholieke collega jacques Maritain. Met name bij 

Dooyeweerd vind ik een, overigens door het werk van Maritain in belangrijke mate onder

steunde, analyse van maatschappelijke verschijnselen die zicht geeft op de kwestie van het waar

denconservatisme. Dooyeweerd betoogt dat alle maatschappelijke verschijnselen een normatieve 

structuur hebben, die voor elk afzonderlijk verschijnsel een eigen karakter heeft. Zo komt hij tot 

een typering van het gezin, van de overheid, van een bedrijf, van een school, van een politieke 

partij, van de kerk enzovoorts. Deze typeringen zijn 'normatief in die zin dat ze bepaalde waar

den en normen representeren. Ze nodigen uit tot navolging opdat er van een 'goed' gezin, een 

'goede' overheid, een 'goed' bedrijf, enzovoorts sprake is. Ook bij andere denkers zijn zulke ana

lyses te vinden (bijvoorbeeld bij Michael Walzer en zijn spheres of justice), maar Dooyeweerd 

gaat verder dan hen. Hij stelt dat deze normatieve structuurtypen door God in de Schepping 

zijn aangebracht. Het zijn Gods uitnodigingen aan de mens om de Schepping, niet alleen opge

vat als natuur maar ook als cultuur; tot bloei te brengen. In die zin kan het werk van 

Dooyeweerd inderdaad fungeren als een theoretische onderbouwing van de politiek van een par

tij die Gods woorden, daden en geboden van beslissende betekenis acht voor mens, maatschap

pij en overheid. 

Op dit werk is scherpe kritiek uitgeoefend, die precies het verwijt van conservatisme behelsde. 

Hoewel Dooyeweerd een duidelijk onderscheid maakte tussen de normatieve structuurtypen van 

maatschappelijke verschijnselen en de menselijke vormgeving van die verschijnselen op enig 

moment in de geschiedenis, is zijn werk vaak opgevat als een Goddelijk goedkeuringsmerk op 

een feitelijk door mensen vormgegeven verschijnsel. Het zou deze menselijke en dus tijdgebonden 

vormgeving een soort eeuwigheidswaarde verlenen en daarmee conserveren. Oprechte en even

eens door het christelijk geloof ingegeven wensen tot verandering zouden daardoor worden 

geblokkeerd. Die kritiek is adequaat weerlegd, zo heb ik in mijn geschrift uiteengezet. Mits goed 

gehanteerd zijn de normatieve structuurtypen van maatschappelijke verschijnselen juist een 

bron om maatschappelijke ontwikkelingen aan te toetsen. Christelijke politiek is, omdat zij de 

historisch gegroeide werkelijkheid aan deze waarden en normen toetst, juist niet conservatief, 

maar kritisch en veranderingsgezind. 

De bovengenoemde doeners, die het CDA als 'waarden-conservatief bestempelen, zijn het daar

mee hartgrondig eens. juist daarom willen zij conservatief zijn in de waarden, maar progres-
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'Er lijkt dus een spa
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worden aangehan

gen: 

sief in de wegen. 'Nieuwe wegen, vaste waarden' is hun motto. Ik zou mijn bijdrage hier dus kun

nen beëindigen. Toch blijf ik onbehagen voelen bij hun benadering en heb ik reserves om mij 

erbij aan te sluiten. Er klopt iets niet, maar wat? 

Vaste waarden? 

Ik kom tot de conclusie dat er zich méér betekenisvols aandient in de morele ervaring dan door 

de waardenconservatieven onder woorden wordt gebracht. Hun duidingen van wat zich aan

dient als betekenisvol zijn niet volledig en adequaat genoeg om overtuigend te zijn. Er dient zich 

méér aan en dat meerdere is nog niet benoemd. Daarmee sluit ik me aan bij Klapwijk die het 

CDA al in 1982 voorhield dat niet wij onze waarden (of beginselen) kiezen, maar dat waarden 

veeleer ons kiezen. Zij appelleren aan ons als wij morele ervaringen opdoen. Die ervaringen dui-

den wij door namen te geven aan wat zich in die ervaringen aandient, maar zelf onzichtbaar 

blijft. Zo komen wij aan de namen 'gerechtigheid', 'solidariteit', 'rentmeesterschap' en 'gesprei

de verantwoordelijkheid'. Het zijn duidingen van betekenissen die zich in de morele ervaring 

aandienen, maar zichzelf blijven onttrekken aan het menselijk vermogen om hen definitief in de 

greep te krijgen. Wie kan zeggen dat hij voor eens en voor altijd weet wat gerechtigheid is? 

Waarden zijn dus niet zo vast als de waardenconservatieven doen voorkomen. Wij kennen waar

den alleen maar als de interpreterende namen waarmee wij indringende morele ervaringen dui

den. Het zijn geen definitieve vaststellingen, het zijn voorlopige interpretaties. Er kunnen ande

re ervaringen komen, of in het verleden geweest zijn, die een nog betere interpretatie opleveren. 

Waarden zijn niet vast. Ze zijn wel appellerend en overtuigend, maar we moeten erkennen dat 

ze altijd ook voorlopig blijven. Misschien heeft dat iets te maken met Paulus' inzicht dat we eerst 

aan het einde der tijden volledig zullen kennen, maar dat het tot die tijd blijft als kijken in een 
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spiegel. In elk geval betekent het dat we kritisch moeten blijven ten opzichte van de waarden

namen die wij aan onze morele inzichten geven. Dekken zij de morele ervaring wel volledig? 

Gieten zij de inspirerende kracht uit de ervaring niet in beton? Laten ze toe dat we open blijven 

staan voor andere en nieuwe ervaringen en bijbehorende duidingen? Die vragen zijn ook te stel

len bij het gebruik dat is gemaakt van Dooyeweerds inzichten. Een juiste omgang met waarden 

vergt mijns inziens een spirituele houding. Bij christenen een openheid voor de Geest die zich 

manifesteert als een kracht die volgens de brief aan de Galaten ervaren kan worden als waar

den: liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedig

heid, zelfbeheersing. Waarden die de bijbelse gerechtigheid bepalen, waar de publieke gerech

tigheid van de overheid een bijdrage aan wil leveren, maar die ook voor de machtsuitoefening 

relevant zijn (Klop 1995, 77). 

Opvallend is dat waardenconservatieven over het algemeen de vier kernbegrippen die het CDA 

in zijn Program van Uitgangspunten heeft gebruikt, niet hanteren. Waardenconservatieven 

hanteren overwegend de waarden 'solide', 'sociaal', 'waardevast', 'veilig', 'betrouwbaar', 'sterk', 

fatsoen'. Hun morele ervaring roept bij hen dus duidingen op die ik niet anders kan kwalifice

ren dan als afkomstig uit het burgerlijk ethos. Hans Hillen zegt dat ook met zoveel woorden: 

"Het CDA is enerzijds een sociale partij die opkomt voor sociale gerechtigheid en solidariteit. 

Anderzijds zijn we een burgerlijke partij die hecht aan fatsoen en waarden en normen" (bij 

Tetteroo 2000, 34). Wat is dat burgerlijk ethos precies en waar komt het vandaan? Op dit punt 

kan het Program van Uitgangspunten ons niet helpen, want daar komt het niet in voor. Er lijkt 

dus een spagaat te ontstaan tussen de beginselverklaring van de partij en de beginselen die fei

telijk in de fractie worden aangehangen. Ik veroordeel dat niet bij voorbaat. Het kan zijn dat 

het Program van Uitgangspunten de politieke overtuiging van het CDA niet volledig weergeeft, 

ook al zegt het Program dat zelf wel. Als het inderdaad niet volledig is, dan leidt de koninklij

ke weg naar een nieuw, derde Program van Uitgangspunten, waarin het CDA als een sociale en 

burgerlijke partij wordt gedefinieerd. Waarin fatsoen als vijfde kernbegrip wordt opgenomen. 

De waardenconservatieven bepleiten dat niet, maar ze gebruiken de term zo pontificaal dat het 

niet meer dan logisch lijkt om hem de status van kernbegrip te geven. Dat zou in elk geval de 

bovengenoemde spagaat tussen politieke overtuiging en politieke praktijk opheffen. Maar het 

zou ook zoiets kunnen zijn als het legaliseren van drugsgebruik omdat het toch niet uit te roei

en is. Daar heeft het CDA zich altijd tegen verzet. Reden dus om eerst eens te onderzoeken wat 

het burgerlijk ethos inhoudt, voor we het omarmen. 

Burgerlijk ethos 

'Burgerlijk' moet niet verward worden met 'burgerzin'. Burgerschap en burgerzin gaan over de 

citoyen. Burgerzin is de houding die past bij burgerschap, het lidmaatschap van een staat of een 

civiele samenleving. Er zijn vele bronnen voor: christelijke, republikeinse, liberale, humanisti

sche. Het burgerlijk ethos daarentegen is niet het ethos van de citoyen, maar van de bourgeois. 

Van de burger die zich als lid van de burgerstand enerzijds onderscheidde van de hedonistische 

adelstand en anderzijds van het a-sociale proletariaat. Deze burgerstand kwam op in de acht-
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tiende eeuw, toen ook de beide andere standen nog duidelijk aanwezig waren en het onderscheid 

dus relevant was. Het burgerlijk cultuurpatroon staat voor cultivering van de privésfeer, het heb

ben van een partner en het krijgen en opvoeden van kinderen, voor prestatie, maatschappelijke 

zekerheid, vooruitkomen in het leven, iets bereiken, voor gematigdheid, spaarzaamheid, vlijt, 

ordelievendheid en discipline, het beheersen van emoties, voor hiërarchie, gehoorzaamheid en 

respect voor gerechtvaardigde verschillen in welstand en macht. Het is tegen het hedonisme 

en het onbekommerd genieten van de adellijke leisure class en de bohémien (Felling, Peters en 

Schreuder 1983). De burger gaat voor fatsoen, voor gerespecteerd worden omdat hij zich aan de 

normen en waarden houdt. Daar is hij trots op. Hij vermaant zijn kinderen als zij hun voeten 

op de tegenoverliggende bank in de trein leggen. De adellijke bohémien legt er een krantje onder 

en doet het toch. 

Is dit burgerlijk ethos, met fatsoen als nieuw vijfde kernbegrip, geschikt als nieuw hoofdstuk in 

het Program van Uitgangspunten? Is het een voor het CDA en in de Nederlandse samenleving 

kansrijk segment van het electoraat? Aerts en Te Velde wijden het slothoofdstuk van hun boek 

aan de toekomst van burgerlijkheid (Aerts en Te Velde 1998). Zij geven een ontkennend ant

woord. De burgerlijke cultuur ontstond toen de burgerstand reden had om zich te onderschei

den van de andere twee standen. Thans zijn die standen er niet meer in die mate. De nog aan

wezige adel is als leisure class vrijwel onzichtbaar geworden achter de hoge heggen in 

Aerdenhout en heeft noodgedwongen trekken van de burgercultuur overgenomen omdat haar 

economische basis wegviel. Het proletariaat is eveneens verburgerlijkt onder invloed van de 

emancipatiepolitiek die op de sociale kwestie volgde. De conservatieve these dat God de standen 

nu eenmaal heeft gegeven, wordt door de aanhangers van de maakbare samenleving en van de 

architectonische maatschappijkritiek niet meer aanvaard. Er is wel nieuw proletariaat, maar 

ook dat wordt met inburgerings(l)cursussen en andere sociale maatregelen zo goed mogelijk bes

treden. In feite heeft de hele samenleving het burgerlijk cultuurpatroon overgenomen, waarmee 

het motief voor een burgerstand als afzonderlijke cultuur is verdwenen. Nederland is enerzijds 

geheel verburgerlijkt, waardoor het burgerlijk ethos zijn onderscheidende kracht heeft verloren. 

We kunnen ons land nauwelijks meer met 'goed fatsoen' 'deftig' of 'beschaafd' noemen. 

Anderzijds heeft de samenleving zich door de groeiende welvaart ook hedonistische en vrijge

vochten trekken aangemeten die voorheen aan de leisure class en de bohémiens waren voorbe

houden. Je hoeft geen stropdas meer om te hebben om een restaurant binnen te mogen, terwijl 

de nouveau riches zich als Bekende Nederlanders tijdens hedonistische uitspattingen aan elkaar 

vertonen in traditioneel bij de adellijke elite passende avondkleding. Dominant is een hedonis

tische consumptiecultuur, die zich vertoont als een verzameling schijnbaar zelfbewuste, maar in 

feite commercieel aangedreven en daardoor telkens wisselende 'levensstijlen'. De waardencon

servatieven prijzen in deze cultuur het burgerlijk ethos aan als tegengif tegen de verloederende 

uitwassen van dit hedonisme en consumentisme. Daarmee doen zij dus een beroep op een ethos 

dat relevant was voor een verdwenen groep, omdat die zich aldus kon onderscheiden van een 

andere verdwenen groep. Aerts en Te Velde betwijfelen daarom zeer of dit beroep kans van sla
gen heeft. 
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Conclusie 

Moet het CDA een hoofdstuk 'burgerlijk fatsoen' aan het Program van Uitgangspunten toevoe

gen? Mij trekt het niet en ik betwijfel met Aerts en Te Velde sterk de voordelen ervan. Een respect

volle omgang met de medeburger kan heel goed gebaseerd worden op de veel oudere waarden 

van naastenliefde, gerechtigheid, zorg voor de Schepping en gespreide verantwoordelijkheid. Zij 

bieden door hun oorsprong in het verhaal van de Eeuwige en hun inspiratie door de Geest meer 

vastigheid en tegelijk meer spiritualiteit dan het gedateerde en het wat angstig op de buiten

kant georiënteerde burgerlijk ethos. De tegenwerping dat deze christelijke waarden niet alge

meen gedeeld worden en dat het dus moeilijk wordt om er mensen mee aan te spreken, geldt ook 

voor het burgerlijk fatsoen. Anders hoefde het CDA het niet uit te dragen. Het is op zichzelf niet 

verbazingwekkend dat het burgerlijk ethos goede herinneringen oproept. Bijvoorbeeld de gere

formeerden zijn, net als vele andere landgenoten, vroeger zeer burgerlijk geweest (Amelink 2001, 

60). Het bovengenoemde onderzoek van Felling c.s. wijst echter uit dat christenen het thans over

wegend niet zijn. Zij zijn met hun tijd meegegaan. Zou dat verklaren waarom het op fatsoen 

tamboererende CDA, waarvan de aanhang dan ook significant conservatief is (SCP 1998, 175), 

in alle kerkgenootschappen nog slechts de minderheid van de leden tot zijn kiezers mag reke
nen? 
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