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Politiek spreken over het sociale talent betreft maatschappelijke 

instituties. Democratische politici dienen zich te bekommeren om 

de instandhouding van die instituties. De christelijke waarde van 

zachtmoedigheid gaat de harde logica die eigen is aan maatschap

pelijke instituties echter te buiten. Oat blijkt bijvoorbeeld uit het 

asielbeleid. De opgave waarvoor christen-democratische politici 

zich gesteld zien is bijzonder ongemakkelijk. 

N 
a de verkiezingcn van 6 

mei interpreteerdcn aile 

politicke partijen de uit<;la

gen ak ccn impul'> om 

mecr te doen aan 'de op-

hcfling van het sociaal te-

kort' 1 De inhoud van dat 

sociaal tekort wordt op 

vcrschillende, partijgehon

dcn, wijzen nader hepaald. 

De linh-<;ocialisten pleiten 

vooral voor een hetcr mi

lieu en voor vcrhoging van 

uitkeringen en minimum

inkomen'>. De sociaal-libc

ralcn hcklcmtonen het he-

vluchtclingen ccht tcr discu'>'>ie,- nie

mand tornt aan de ingestclde regel., 

voor uitzetting van illegalcn - hooguil 

plcit men voor snellere procedure<; en 

hetere integratie. 

Dit allcs hcclt ict'> schrij

lang van mccr wcrkgclc-

nemk Maar waarin zit dat 

prccics7 Zijn wij pijnlijk 

gctrol fen door het feit dat 

temiddcn van onze enor

nle vvclvaart nog arn1ocde 

hcslaal7 Caal het om een 

be.,ef van onrechtvaardig

heid over de di-,crepan

tic Lusscn de verreikcnde 

<,ociaal-economi'>chc be

kommernis voor de lcdcn ProJ dr. EHL Brwjmcms 
genheid en grotcrc vei- van onzc '>amcnlcving en 

de politick-juridi'>chc afkccr jcgcn., eco-ligheid De christen-dcmocratcn hc

Logcn dat onbctaaldc en/of niet-pro

ductievc zorgarbcid meer waardering 

hehoeft. Ten aanzicn van het a'>ielhc-

lcid vervagen de vcr'>chillcn. Ceen en

kele partij stelt hct geldend onder

schcid tussen politiekc en cconomische 

nomi'>chc vluchtclingen' 

Wij denken dater eigcnliJk icts ander'> 

-,chrijnl. Hct politieke sprckcn over hct 

<,ociaal tckort vcrraadt cen principicel 

onvcrn1ogen on1 onn.:'cht tcgcn tc gaan 

en dat gcgcven schcpt ecn schuld waar-
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mee wiJ niet goed raad lr1ken tc wcten. 

De rccente campagne' van SIRE en hct 

Ncdcrland'c Rode Krui<; <;pelen daaror 

in. Wat i'i hier cigcnlijk aan de handJ 

lnstituties 
Politick <;prckcn over het socialc tekort 

bctrcft uitcrCJCJrd maahchappelijkc in<;ti

tutie<;, dat wil zcggcn, algemene, min of 

mecr dwingcndc -,ystcmen die hun ei

gcn waardcn en norn1en n1cchrcngcn. 

Dczc <,ystcmcn hctrekken men-,en op 

de wclvarende <,Ociale recht<;<;tCJat als 

ccn zaak van algcmeen en cigen be

!CJng. De markteconomic 

bicdt mogelijkheden tot 

guede Ieven in stCJnd te houden. men 

client slechh de rcchten en plichtcn die 

verhonden zijn mel de instituties na te 

Ieven om de waarden van rechtvaardig

heid, welvaart en welzijn voor zichzell 

en de helc gemcenschap ge'>talte te ge

ven_J 

Echter, tcgelijkcrtijd heeft zu'n ge

meenschap cen principieel gehrek. De 

logica van de algemene en dwingende 

normativitcit die cigen is aan de institu

ties grijpt diep in concrete men<,enle

vens in. Vanuit de maatschappelijke in

stituties worden menscn gerositioneerd 

tot onder andere werkne

mers en wcrkgevcrs, ver-

per<,oonlijke en algcmcne 

vcrriJking De rechtsordc 

garCJndeert lundamcntclc 

rcchtcn en vrijheden en 

<,CJnctioncert ovcrtrcdingcn 

en misdadcn. Hct stcl5cl 

van <;ocialc zckcrheid. de 

gezondheid'izorg en de 

ondcrwi}woorzieningen 

waarborgen lichamelijke 

Het asielbeleid van zorgden en verzorgenden, 

rechtsonderhorigen en 

wetgevers, sociaal zwak

ken en draagkrachtigen, 

leerlingen en docenten. 

Fn hoc zedeli1k deze posi

tionering ook is, zij is te

gelijkertijd hardvochtig 

omdat zij nooit hclcmaal 

de Staat der 

Nederlanden is 

bewonderens-

waardig, genereus, 

en laakbaar tegelijk. 

en gee<;tclijkc ontplooi'ing. 

Deze in.,tituties zijn zonder cnige twij-

lei een zcgcn voor de samenlcving. Zij 

comtitucrcn welvaart, rechtszekerhcid, 

veiligheid, ordc, lichamelijk en gee<,tc

liJk wclzijn a\, algcmene goederen uf 

waarden. Ook de dwingende normati

vitcit die vCJn deze instituties uitgaat i-, 

ccn zegen te nocmen omdat zij een ze

delijkc gemccnschap mogelijk maakt. 

Zeds de \)uJhe filosool Hegel voor

zag, opcnen de institutics de mogelijk

heid voor individucn om hun morele 

willckcur en dilemma's tc hoven te ku

mcn door zich CJls \eden van de gc

nlccn-;chap tc gcdragcn, dat \Vii zcg

gcn, door zich dCJCJdwcrkelijk in dcze 

in.,titutics in te voegen. /\Is lid van de 

zcdcli}kc gemeenschilp hehocft men 

slcchts "rechtschCJpcn" tc zijn om hct 

( llV 7 X 'J~ 

aansluit op de hijzondere 

vcrlangen<,, noden en ca

paciteiten van concrete mensen. 

lmmer<,, memen zijn nict enkcl indivi-

duele exemplaren van een juridischc al

gemeenhcid maar hijzondere per<;oncn; 

zij zijn niet enkel elcmenten van een 

efficient <;ociaal-economisch sy<,teem 

maar vrije gec<;ten, zij zijn niet aileen 

recht.,chapen burger<; van ccn zedelijke 

staat mCJar ook zwervers, kluizcnaars en 

rchcllen. Vanuit de maat5chilppclijke 

positics hezien, zijn concrete personen 

CJitijd ook mCJrginalen die nooit hclc

lllCJCJI 'in orde' zijn. De socialc orde 

hrcngt du'i onvermijdelijk haar eigen 

tekort mee. Ln dit '>OCiCJic tekort bn 

niet worden opgehevcn door de poli

tick omdat politick nict anders dan in

<,titutioneel georicnteerd kan zijn. 

In onze Nederlandsc samenleving is de 
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wcrking van de imtitutionclc logica 

duidelijk aanwijsbaar. Een paar voor

hccldcn volstaan. Het a<,iclbclcid van 

de Staat der Ncdcrlanden -en dat van 

andere Schengen-landen- is hewonde

renswaardig, genercus, en laakhaar te

gelijk Het vcrdicnt hewondering om 

slachtoHers van politick geweld in het 

buitenland ccn vriJplaats te bieden zon

dcr sancties tc trcl fen tegen de onder

drukkende regimes. Het getuigt van 

vrijgevighcid om asielzoekers tc huis

vesten, vocdcn, klcden. verzorgcn en 

nndcrrichtcn. Zelh, de beslissing om 

ecnnomische vluchtelingen gecn asiel 

te verlencn, zou het respect kunncn 

kriJgen dat wij als lcden van de Ncder

landse democratische rechtsstaat nu 

ccnmaal verschuldigd zijn aan rcchts

oordclcn- het is rechtens juist te hewe

ren dat econormsche vluchtelingen on

derworpen dienen te worden aan de 

rcgcls van het immigratierecht. Maar 

dit hcwondcrcnr.;waardige en rc~pccta

helc asielhekid is tegelijkcrtijd laakhaar 

voorzover de wijze van huisvesting, 

vorm en mate van hegelciding, juridi

sche verwerking van aanvragen en der

gelijke, lciden tot discriminatie en re

prc'>sie. De discussJe rond l)e Knoc

pert' in Venlo getuigck van dezc ge

mcngde gcvoclcns. Mecr lundamentcel 

hlijlt echter onk de vraag ol wat rech

ten'> jui'>t i'> wei strookt met wat moreel 

goed is: kan men uitcindeliJk echt vol

houden dat structurele armocde minder 

gewelddadig i'> dan pnlitieke ondcr

drukking en op grond daarvan a-,iel 

voorhehouden aan politieke vluchtclin-

gcn: 

Ecn tweedc voorbeeld hetrdt het voor-

ncn1cn 0111 nog een~ n1iljocncn extra uit 

te trckken voor de gezondheich.zorg. 

Dit is een lolwaardige hqdrage aan on

ze verzorgingsstaat, die echter tegelij

kertijd met <,cep'>is hegroet kan worden. 

Meer per-,onclc en I inanciclc middelen 

kunnen immers niet uitsluitcn dat me

vrouw A moet wachtcn op haar toilet, 

dat meneer B wegkwijnt omdat nog 

steeds niemand tijd hedt hem hap voor 

hap tc vncdcn. En, om een laatste voor

beeld tc geven, veronderstel dat de ac

tie tegen de 24-uurs-economie ecn suc

CC'> i'> en paars II de zondag weer tot 

nationale ru'>tdag uitroept. Terwijl velen 

dcze maatregelmet vreugde zullcn om

armen, zullen er ongetwijlcld ook enke

lcn zqn die zich vernederd voelcn als 

hun baan daardoor vcrlorcn gaat. 

Deze voorbeeldcn toncn aan dat het 

politieke <,preken over het '>ociaal te

kort nonit kan resultercn 1n wetten, 

plannen en maatrcgelcn waardoor aan 

concrete men<,en vollcdig recht wordt 

gedaan I )aarom maakt het politiekc 

spreken principieel een plaats vriJ voor 

een ander, goddeliJk, gezag. 

Zach tmoedigheid 
Volgem psalm .i7 en de llergrede hcvat 

het goddelijk '>preken de proclamatie 

van het geluk van de zachtnwedigen. 

.~1atthe(h gehruikt deze lormulering 

"Zalig de zachtmoedigen. want ziJ zul

len het aardriJk bccrven" De hetekeni'> 

van deze uitspraak is nict eenduid1g en 

er hcstaat dan ook een lange. riJke 

gcschicdeni'> <Jan intcrpretaties.' Toch is 

er een element waarover de -,chnltge

lccrdcn het een'> zipl: zachtmoedigheid 

is een vertoling van hct hehreeuwse 

woord 'alliiJI'iffJ' dat oorspronkelijk ver

wijst naar 'gehogenheid' voor Cod en 

de medemens 

W1J vermoeden dat de betekenissen van 

deze oorspronkcl1jke verwiJzing enigs

Zln'> te verstaan zijn vamlit de heel

dende helichamingen van 'gehogen

heid 'gchogenheid' wordt letterlijk 

gc·J·ncarnccrd in de huig1ng voor C~od 

en de huiging over de medemen'>. Ueze 



houdingcn gctuigcn van ecrhetoon aan 

Cod en geduldige dien>thaarheid aan 

n1cnr..,cn. 

In de chri.,telijkc traditie worden dcze 

houdingen verder uitgelcgd al., het vcr

n1ogcn on1 onrccht van en voor de an

der tc dragcn zondcr enigc prc.,-,ic uit 

te odenen op hct <;]achtoHer en zonder 

cnigc <..,Jnctic tc trcHcn tcgcn dcgcne 

die het onrecht heging. De zachtmoe

dige per">on mi<;kent onrecht niet, hii 

hagatelli.,eert Iced en gewcld geemzirv,, 

maar hij heelt de moed om onrccht ten 

voile op zich te ncmen zonder enigc 

vorm van gewelddadig 111grijpen. 

Londer juridi.,che <,anctie<,, politieke 

pr-c.,-,ie ol economi<;che 

<,tralrecht aan tc <;cherpen voor a<;iel

zoeker<;. 

Opdracht voor het CDA 
In deze situatie is de opgave waarvoor 

de christcn-dcmocrati-,che politici zich 

gesteld zien, hijzonder ongemakkelijk 

Als demncrati<;che politici zijn zij ge

noodzaakt zich te hckommeren om de 

maatschappelijke institutie<;, om de ze

delijkc gcmeenschap, om de rechtscha

pcn burgers- maar dan worden zij on

vermijdeliJk geconlrunteerd met het 

onvcrrnogen 0111 concrete vorn1cn van 

onrecht voor ccns en altijd op tc hd

lcn. AI., christenen zijn zij aangespro-

ken door hct goddelijk 

hoycot draagt de zacht

moedige het onrecht van 

en voor de ander Omdat 

zachtmoedigheid dit vol

<,trekt geweldloze dragen 

van onrecht i<;, i'> ZIJ een 

zo radicalc tegcnkracht te

gen het onrecht dat het 

onrecht naar het goede 

wordt on1gchogcn. 

7achtmocdigheid gaat de 

hardc logictl die cigcn ir.., 

aan de maahchappelijkc 

Zander juridische 
woord over zachtmocdig

heid en weten zij zich 

verplicht om dcze hijna 

onhegrijpelijk gewnrdcn 

houding toch gc<;talte te 

gevcn - n1aar dan stuitcn 

zij op de politieke onhan

delbaarherd van dczc radi

cale tegenkracht tegen on

recht. De <;chuld die door 

sancties, politieke 

pressie of 

economische boycot 

draagt de 

zachtmoedige het 

onrecht van en voor 
de politick gccn=-eerd 

de ander. wordt, li)kt dus politick 

niet in tc lo.,-,en. 

in<,tituties dan ook wezen-

lijk tc huitcn. 1 ])aarin ligt onze'> inzicn<; 

de reder1 waarom deze houding voor 

ons. als lcden van de in<;titutroneel 

hoog-ontwikkelde Ncderlandse samen

lcving, hijna onhegrijpelijk i<; gewor

den. Wij vcrtrouwen op hct lcgrtieme 

gc\vcld von r..,ancticr.., en gclovcn nauwc

lijks ir1 de kracht van zachtmocdigheid 

Dit hli)kt uit de roep om mccr hlauw op 

o..,traot, 0111 zcro-tolcrdnu·. on1 vohvaardigc 

stralhaarheid van I 0-jarigen. Het hlijkt 

a]., hMde actics worden aangckondrgd 

en doorgezct om <,ocialc en/ol ccono

m~<,che vcrhctcringen te hewcrk<;tellr

gcn. 1-lct hli)kt uit het voor<;tel om het 

( llV 7 K 'JS 

Toch i<; deze ongemakke

lijke opgavc voor de christcn-dcmocra-

ten tegc!ijkertijd een privilege, zij hiedt 

het voorrecht tc waken over de hand 

tu<;<,en het maatschappelijk haalhare en 

hct gocde dat van god.,wege aan de 

mens voorge<;tc]d i<,. De polrtickc ge

richthcid op de ordelijkc, welvarende 

maatschappij verschijnt hier in het 

idealc Iicht van vrcedzame gerechtig

heid vnor iedcrc concrete men<; en voor 

de -,amcnlcving a]., gehecl. Het C[)A is 

zich duideliJk bewu<;t van deze taak. 

Dat blijkt uit het programma SamelllrPrll 

doe ;c 11icl allccll. HiJvoorheeld in de vnor

<,tcllcn om de comhinatie van wcrk en 
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zorg te vergemakkelijken klinkt de 

gccst van zachtmocdighcid door. Dn 

politick sprckcn wordt ingegcven en 

omgeven door de ovcrtuiging dat men

sen ccrst en vooral voor elkaar te zor

gen hebben, dat zij dienstbaar moetcn 

zijn aan elkaar, dat zij clkaar moetcn 

dragcn Dezeltde inspiratie ligt ten 

grondslag aan hct pleidooi voor cen 

cvenwicht tusscn vrijheid en solidaritcit 

op economisch vlak. In intcrnationaal 

pcrspectid houdt dit voor het CDA in 

dat toenemcndc vrijmaking van de wc

reldhandel gcpaard moet gaan met 

structurelc hulp en samcnwerking waar 

dit mogelijk is (onder andere door le

ningen met !age rentes te ver-.trekken) 

en met incidcntelc hulp waar dit nodig 

is. Dezc verwijzingen naar het pro

gramma zip1 slcchts enkele voorbeel

dcn waaruit blijkt dat het CDA zijn bij

zondere politieke verantwoordelijkheid 

op zich nccmt. Juist daarom client hct 

ook in actuelc kwcstics zoals het asiel

bclcid zijn spccifieke opdracht vol te 

houden. 

Het CDA pleit voor de vcrdcrc ontwik

keling van onze welvarende sociale 

rcchtsstaat. Maar tegelijkcrtijd wijst hct 

erop dat dit niet voldoendc is, nooit 

voldoende kan zijn. Het CDA ziet vcr

stcrking van hct primaat van de -.amen

lcving als hootddocl. Ovcrhcid en 

markt moeten daaraan dicnstbaar zijn. 

Daarmee toont zij dat hct politieke 

spreken over het sociaal tekort ook te 

verstaan is als ccn schrijncndc vraag 

naar zachtmoedighcid 
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