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Dit jaar staat voor het WI in het teken van DVD, het waardentrio Dienstbaarheid, Vrijheid, Duurzaamheid. Aan 
de hand van die waarden willen we ‘het verhaal’ van de ChristenUnie vertellen. In de komende nummers van 
Denkwijzer staat telkens een van deze waarden centraal. Maar daarnaast kunt u ook boeken en bijeenkomsten 
rondom deze kernbegrippen verwachten. 

DIENSTbARE SAmENLEVING 
Dienstbaarheid is sinds het ontstaan van de ChristenUnie een centrale waarde voor de partij. Roel Kuiper, destijds 
directeur van het WI, publiceerde Dienstbare samenleving (2001) en Dienstbare overheid (2003). Die nadruk op 
dienstbaarheid willen we vasthouden. Mensen zijn hier op aarde niet louter voor hun eigenbelang, maar ook – of 
misschien zelfs vooral – voor andermans belang. Naastenliefde gaat ver, soms zelfs heel ver. Lees de column 
van Tim Vreugdenhil er maar op na. 
Ook Balkenende IV benadrukte het belang van een dienstbare samenleving. De coalitie investeerde stevig in 
jeugd en gezin, in buurten en wijken, in sociale samenhang. Het kabinet wilde onderlinge betrokkenheid en zorg 
stimuleren. Burgers hebben de verantwoordelijkheid naar elkaar om te zien, zich in te zetten voor het geheel. Dat 
is momenteel lastig, het maatschappelijk middenveld heeft aan stevigheid verloren. Socioloog en opiniemaker 
Kees Schuyt zegt in dit nummer: “We missen momenteel een vorm van onbaatzuchtigheid die kenmerkend was 
voor de civil society.” En hij ziet het niet rooskleurig in voor de toekomst. Gezin en kerk zijn verzwakte instituties 
en de dominantie van de commercie maakt het er niet beter op. Kan meer aandacht voor ‘de buurt’ ons dan 
misschien verder helpen? Marja Jager-Vreugdenhil onderzoekt de mogelijkheden.

DIENSTbARE OVERHEID 
Een dienstbare samenleving kan niet zonder een beschermende overheid. De gebrokenheid zit diep, ook in de 
samenleving. Gelukkig is er een overheid om het kwaad te bestrijden, het recht na te streven en voorwaarden 
voor vrede te creëren. Centraal is het besef dat de overheid in dienst staat van Iemand, van de Schepper.  
Overheden zijn er niet om particuliere wensen te behartigen, maar hebben te maken met een Opdrachtgever (en 
een opdracht) die boven deelbelangen uitgaat. Die notie zien we ook terug in het grondige artikel van Gerhard 
Hoogers. Hij betoogt dat juist de onderworpenheid aan God per definitie grenzen stelt aan de uitoefening van 
het overheidsgezag. 

De discussie over DVD is begonnen op 19 februari, de middag van ons symposium. Tijdens de nacht die daarop 
volgde viel het kabinet. Er komt een nieuw verkiezingsprogramma, u kunt daar het nodige over lezen in dit nummer. 
Tegelijk gaat de fundamentele bezinning door, we nodigen u van harte uit daaraan bij te dragen.

Dienstbaarheid
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DIENSTbAARHEID 
‘Dienstbaarheid’ is een centrale term sinds de 
oprichting van de partij. Toen de ChristenUnie tien 
jaar geleden ontstond was er behoefte aan een 
basisvisie: hoe zien we de overheid? Hoe zien we 
de samenleving? Er werd begonnen met de visie 
op de samenleving. Dat is ook typerend voor de 
christelijk-sociale traditie, want daarin staat de 
samenleving centraal, niet markt of staat. Vanuit 
een visie op de maatschappij volgt ook de kijk op 
aard en taak van de overheid. Zo verschenen in de 

beginjaren van de ChristenUnie allereerst Dienst-
bare samenleving en vervolgens Dienstbare over-
heid. Beide geschreven door Roel Kuiper, destijds 
directeur van het WI. Het lag dus voor de hand 
om het begrip ‘dienstbaarheid’ te gebruiken in ons 
waardentrio. Het was ingeburgerd en al grondig 
uitgewerkt. Op die WI-publicaties van het eerste 
uur hebben we verder doorgedacht. 

SAmENLEVING CENTRAAL 
Van belang bij ‘dienstbaarheid’ is dat we een 
samenleving willen waarin mensen niet alleen hun 
eigenbelang dienen, maar ook – of vooral – het 
belang van hun medemens, uiteraard in het bijzon-
der ook de kwetsbaren onder ons. Een dienstbare 
samenleving bestaat uit mensen die oog hebben 
voor hun naaste, hun verantwoordelijkheid nemen 
voor hun medemens. Die niet alleen voor zichzelf 
leven, maar omzien naar de ander. Een samen-
leving waarin niemand wordt buitengesloten of 
verwaarloosd.  

Christenen krijgen die boodschap mee in de kerk 
en vanuit het evangelie. Heb je naasten lief, weet 
wat opofferingsgezindheid is. We worden opgeroe-
pen bruggen te bouwen, vrede te stichten. Iedere 
samenleving heeft een basale vorm van verbon-
denheid nodig, van vertrouwen. Van groot belang 
in dit verband is het gezin. Dat is een belangrijke 
plek voor de overdracht van waarden en normen. 
Interessante vraag is – nu juist instituties als gezin 
en kerk onder druk staan – hoe we die dienstbaar-
heid vandaag de dag nog leren in de samenleving. 
Zijn netwerken en allerlei lossere sociale contexten 
ook voldoende om enige samenhang te handhaven 
en de boel bij elkaar te houden? Hoe ziet die sa-
menleving eruit tegenwoordig? Is het louter chaos 
of is er nog aansluiting te vinden bij normatieve 
structuren? 

bESCHERmENDE OVERHEID 
Een dienstbare samenleving kan niet zonder een 
overheid. God heeft de overheid ingesteld om het 
kwaad te beteugelen. De overheid is er dus met 
een reden: ze moet haar macht dienstbaar maken 
aan gerechtigheid (aldus ook André Rouvoet in 
zijn Groen van Prinsterer-lezing afgelopen jaar). De 
bijbel benadrukt dat de overheid er is om recht te 
doen. Dat betekent allereerst dat de overheid enige 
orde en vrede moet bewerkstelligen op het open-

DOOR GEERT JAN SPIJKER

Waar staat de ChristenUnie voor? 
Welke uitgangspunten heeft de 
partij? Dat is nog niet zo makkelijk  
uit de mouw te schudden.  
Christelijk-sociaal? Ja, maar wat 
houdt dat in? Publieke gerechtig-
heid – een centraal begrippenpaar, 
maar wat betekent het? Toen ik 
nog niet zo heel lang bij het WI 
werkte moest ik een keer aan  
studenten uitleggen waar de  
ChristenUnie voor staat. Dat viel 
me niet licht. Het Wetenschappelijk 
Instituut wil nu aan de hand van 
drie begrippen het verhaal van de 
ChristenUnie toegankelijk maken.

Dienstbaarheid,
vrijheid, duurzaamheid

Een eenduidige visie is altijd nodig, maar zeker nu 
de ChristenUnie groeit en haar achterban diverser 
wordt. En nu de partij steeds meer bestuursverant-
woordelijkheden krijgt op alle niveaus. Een politieke 
visie kan samenbindend werken bij standpuntbe-
paling in concrete kwesties. Vanuit de erkenning 
dat Gods Woord onze politieke overtuiging richting 
geeft, willen we verder denken over wat dat  
betekent voor christelijke politiek hier en nu. 
Hoe ziet die visie er concreet uit? We willen het 
verhaal overzichtelijk neerzetten door het te  

koppelen aan drie begrippen: Dienstbaarheid,  
Vrijheid en Duurzaamheid. Aan de hand van die 
waarden willen wij beknopt de politieke identiteit 
van de ChristenUnie weergeven. Zodanig dat  
bestuurders er makkelijk mee aan de slag kunnen 
en het laagdrempelig is voor belangstellenden. In 
het navolgende loop ik de drie waarden kort bij 
langs. In het vervolg van dit nummer zal vooral de 
waarde Dienstbaarheid aandacht krijgen. In twee 
volgende nummers staan Vrijheid en Duurzaamheid 
centraal. 

EEN INTRODUCTIE VAN DVD 
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bare domein. Maar ook dat de overheid opkomt 
voor het kwetsbare. Gerechtigheid betekent dat de 
overheid op het publieke domein randvoorwaarden 
schept, zodat de samenleving tot zijn recht kan ko-
men en mensen hun onderscheiden verantwoorde-
lijkheden kunnen waarmaken. De overheid maakt 
zo een dienstbare samenleving mee mogelijk. 
Uiteraard zijn er belangrijke grenzen aan het over-
heidsoptreden, daarop ligt de nadruk in het deel  
over Vrijheid. Maar een overheid – ook een rechts-
staat - maakt altijd keuzes in beleid, ze is nooit 
neutraal. ‘Overheidsbudgetten zijn morele docu-
menten’, is wel gezegd. En terecht. Bij de bezinning 
op die morele documenten wijst de bijbel ons de 
richting. 

VRIJHEID 
Vrijheid is een waarde waar iedereen achter staat. 
Maar wat betekent het? Moeten we het liberaal 
opvatten als individuele vrijheid (VVD, D66)? Of in 
de zin van de ‘vrijheidspartij’ van Wilders die een 
groep wil uitsluiten? De ChristenUnie benadrukt 
allereerst de geestelijke vrijheid. We komen op voor 
ieders vrijheid om te geloven. Dat is hard nodig. 
Momenteel zien we de moeite die veel mensen 
hebben met bijzonder onderwijs, subsidies voor 
levensbeschouwelijke instellingen, de SGP, etc. Ge-
loof in het publieke domein is omstreden, precie-
zer: orthodox geloof is omstreden, zelfs verdacht. 
Naast levensbeschouwelijke vrijheid benoemen we 
de maatschappelijke vrijheid, die de diversiteit aan 
verbanden en relaties benadrukt. De overheid heeft 
– als echte rechtsstaat - zich terughoudend op te 
stellen en ruimte te laten aan burgers. 

GEESTELIJKE VRIJHEID 
In de christelijke traditie is vrijheid altijd een centrale 
waarde geweest. Allereerst denken we dan aan de 
geestelijke vrijheid. Mensen kunnen niet gedwon-
gen worden tot geloof. De bijbel laat ook zien: 
Gods koninkrijk komt niet met kracht of geweld. 
Geloof en dwang sluiten elkaar uit. Dat betekent 
ook dat de overheid niet een bepaalde levensbe-
schouwing oplegt aan de samenleving. Dat is een 
lijn die we zien vanaf Augustinus, via onder meer 
de Reformatie, tot en met bijvoorbeeld Abraham 
Kuyper. Tarwe en onkruid groeien gezamenlijk op. 
God zal op Zsijn tijd oordelen. 
 
De notie van verdraagzaamheid heeft geleidelijk 

aan – en met vallen en opstaan – veld gewonnen 
in westerse samenlevingen. Meerderheden – ook 
christelijke - zijn niet altijd juist met macht omge-
gaan. Momenteel zien we dat ook: een seculiere 
meerderheid probeert het publieke domein te 
vrijwaren van elke orthodoxie. Zie bijvoorbeeld de 
Amsterdamse raad die moeilijk doet over subsidie-
ring van levensbeschouwelijke instellingen. Is dat 
tolerantie? Of denk aan het bijzonder onderwijs 
dat het ook regelmatig moet ontgelden. Is dat 
vrijheid? Vrijheid en verdraagzaamheid betekenen 
dat je hetgeen je afkeurt toelaat. Wij staan volmon-
dig – soms met pijn in het hart - voor deze vrijheid. 
Mensen moeten de ruimte hebben om vanuit een 
overtuiging te denken en te handelen. De rechts-
staat beschermt dit. Van iedereen mag loyaliteit 
aan de rechtsstaat worden gevraagd. 

mAATSCHAPPELIJKE VRIJHEID 
Vrijheid en verantwoordelijkheid zijn twee kanten 
van dezelfde medaille. Persoonlijke vrijheid concre-
tiseert zich immers in relaties, in het bijzijn van an-
deren. Ze krijgt zin in een context van een positieve 
gerichtheid op de ander. Mensen hebben elkaar 
nodig bij het realiseren van ‘het goede leven’. De 
overheid moet dat erkennen en op waarde schat-
ten. De nadruk op maatschappelijke diversiteit en 
vrijheid zien we al in de vroegchristelijke praktijk, 
vanaf de kloosterbewegingen. En later was een be-
langrijk uitgangspunt bij de calvinist Althusius was 
dat mensen zich vrijelijk aaneen kunnen sluiten, in 
allerlei soorten verbanden. Deze lijn van christelijk-
sociaal denken hebben Nederlandse denkers 
als Groen van Prinsterer, Kuyper en Dooyeweerd 
doorgezet – denk bijvoorbeeld aan het concept 
Soevereiniteit in eigen kring (1880), waarvan de 
grondtoon nog altijd van belang (zie recent bijvoor-
beeld ‘Moreel Kapitaal’ van Roel Kuiper). 

De nadruk op onderscheiden verantwoordelijk-
heden en verschillende sociale verbanden is een 
nuttig ordeningsprincipe en benadrukt dat de 
overheid niet alles is. De overheid (overheden) is 
op allerlei manier verweven met de maatschappij, 
maar heeft een hele eigensoortige en beperkte 
functie: publieke gerechtigheid nastreven (denk aan 
het opkomen voor kwetsbaren). Ze heeft daarbij de 
eigen dynamiek van andere verbanden te respec-
teren. Op die manier biedt deze christelijk-sociale 
benadering een broodnodige waarschuwing tegen 

machtsopeenhoping en te vergaand overheidsop-
treden. De overheid moet de vrijheden en verant-
woordelijkheden van burgers in de samenleving 
respecteren. Van belang in dit verband is ook de 
aanwezigheid van checks and balances, van sprei-
ding van macht. Dit bevordert onderlinge correctie 
en belemmert corruptie. Volksinvloed is mede 
daarom een groot goed.

DUURZAAmHEID 
Daarmee komen we tot slot op duurzaamheid. Dit 
is een klassiek thema voor christelijke politiek. We 
hebben de taak te zorgen voor de schepping en 
die goed achter te laten. Zeker in deze tijd is de ur-
gentie overduidelijk: de grenzen lijken te worden of 
te zijn bereikt. De vraag is: hoe houden we het vol? 
Hoe houden we het leefbaar, ook voor volgende 
generaties? Welke aanpassingen moet de econo-
mie ondergaan? Vaststaat wel dat er een overgang 
moet plaatsvinden naar een andersoortige eco-
nomie. Men spreekt wel van een noodzakelijke 
systeemtransitie. De overheid kan (moet?) hierin 
het voortouw nemen en burgers en bedrijven mee-
nemen (zie elders in dit nummer ook het interview 
met Wouter de Jong als illustratie hiervan). 

LEVENSmOGELIJKHEDEN ONTWIKKELEN 
Van belang is dat ontwikkeling is gericht op het 
creëren of vergroten van elementaire levensmoge-
lijkheden voor iedereen. Internationale (en nationa-
le) rechtvaardigheid betekent dat iedereen kans op 
voedsel, onderdak, onderwijs en werk heeft. Ieder 
mens heeft recht op een volwaardig bestaan. Ieder 
mens is immers een schepsel van God en heeft 
dus gelijke waardigheid. We moeten werken aan de 
kloof tussen arm en rijk, ook al zien we de gebrek-
kigheid van die arbeid (bijvoorbeeld in de discussie 
over Ontwikkelingssamenwerking). 

RENTmEESTERSCHAP 
Wij zijn allen rentmeesters. De aarde is niet van 
onszelf, maar van God, en we hebben die verant-
woord te beheren en bewerken. Ontwikkeling dient 
gericht te zijn op behoud en waar nodig herstel van 
de levensvoorwaarden voor al het geschapene, 
zodat natuur en milieu tot hun recht komen, tot eer 
van hun Schepper. Planten en dieren behoren we 
te behandelen naar hun eigen aard, met oog voor 
hun eigenheid. En zelfs de levenloze natuur vraagt 
om respectvolle bewoning, benutting en bewerking 

– als gegeven, geleend kapitaal en erfgoed voor 
latere generaties. Het kost ons moeite om goed om 
te gaan met onze ‘biosfeer’. Door de klimaatpro-
blematiek wordt steeds breder duidelijk dat er wat 
moet gebeuren. Denk aan de energieproblematiek, 
de bodemvervuiling, etc. Er is werk aan de winkel! 

ECONOmIE 
Economie gaat om meer dan winst en groei van 
het BNP. Groei van het BNP zegt niet veel over de 
kwaliteit van een land. Meer afval betekent bijvoor-
beeld meer afvalverwerking en daarmee een hoger 
BNP. En: meer vandalisme betekent meer repara-
ties betekent hoger BNP. Enzovoort. Groei van het 
BNP zegt dus weinig over de groei van geluk, van 
welzijn, van kwaliteit. Als maatstaf heeft het hooguit 
een hele beperkte, in het slechtste geval zelfs een 
misleidende functie. Bredere indicatoren zijn nodig 
(en overigens ook in ontwikkeling). Criteria voor zin-
volle ontwikkeling ontlenen we aan uiteenlopende 
waarden, ten aanzien van natuur, rust, landschap, 
etc. 

De markt is hierbij belangrijk voor wederzijdse en 
efficiënte uitwisseling van goederen en diensten. 
Ze is in beginsel iets heel sociaals. Ze functioneert 
echter pas goed tegen de achtergrond van een 
cultureel leven waarin voldoende onderling vertrou-
wen heerst. Wil een markt tot haar recht komen 
dan is naast een morele gemeenschap ook een 
goed functionerende overheid nodig die opkomt 
voor publieke waarden en belangen. n

DVD-AGENDA
Een groot deel van de activiteiten van het WI zal 
komend jaar in het teken staan van DVD. 
Er verschijnen Denkwijzers over deze waarden, 
maar ook drie boeken (over elke waarde een): 
•  September: boek over Dienstbaarheid (Roel 

Kuiper)
•  Oktober: bundel over Vrijheid (inclusief een con-

gres rond dit thema op 9 oktober). 
•  November: boek over Duurzaamheid. 
•  December: definitieve versie van DVD (een dun 

boekje van ca 20 pagina’s).
Wilt u het concept van DVD lezen?  
Zie www.wi.christenunie.nl/dvd en reageer eventueel 
via wi@christenunie.nl.  

‘VRIJHEID EN VERANTWOORDELIJKHEID ZIJN TWEE  
KANTEN VAN DEZELFDE mEDAILLE. PERSOONLIJKE VRIJHEID 
CONCRETISEERT ZICH ImmERS IN RELATIES.’



8 | Denkwijzer | April 2010 | Dienstbaarheid Dienstbaarheid | April 2010 | Denkwijzer | 9 

DOOR GEERT JAN SPIJKER

Het gebouw van de Raad van 
State ligt tegenover het Binnen-
hof, aan de Lange Vijverberg. Van 
de Haagse hectiek rond het dos-
sier ‘Uruzgan’ is weinig te merken. 
Hier heerst bedachtzaamheid. In 
ieder geval in de kamer van Kees 
Schuyt, emeritus hoogleraar soci-
ologie en prominent opiniemaker. 
Zijn boek ‘Over het recht om wij te 
zeggen’ is nog een pennenvrucht 
uit zijn tijd aan de Universiteit. Bij 
de Raad van State staan dikke 
juridische dossiers centraal – hij 
wijst op een stapel op zijn bureau. 
Schuyt kreeg veel publiciteit rond 
het debat over waarden en nor-
men. Zijn laatste boek gaat over 
individualisme en groepsdwang, 
islam en de weerbaarheid van onze 
democratische rechtsstaat. “Ik sluit 
niet uit dat er weer een terugval 
komt, door die volksmassa’s”.   

daar heel groot. Men handelt onder grote groeps-
druk, terwijl men afzonderlijk niet mee wil doen. In 
kerkdorpen zie je wel dat men naar de kerk gaat 
omdat men verwacht dat anders de buren er wat 
van zeggen. De sociale druk is groot. Ik vind het be-
langrijk dat er voldoende openheid is voor keuzes 
van het individu, ook binnen groepen. Ik pleit echter 
niet alleen voor nadruk op het ik. Een grondstel-
ling in mijn boek is juist dat als we het evenwicht 
in en tussen groepen serieus nemen, dat positief 
uitwerkt op het evenwicht tussen groepen zelf. De 
persoonlijke identiteit is belangrijk, maar ieder mens 
heeft een bedding nodig, zoals een gezin, om een 
persoon te kunnen worden. Daar zit een spanning, 
want je moet niet opgeslokt worden. 

U geeft ergens aan dat een opvoeding geslaagd is 
als mensen vanaf hun 18e afstand kunnen nemen 
van hun opvoeding. 
Inderdaad, tussen 18 en 24 jaar moet men zelf-
standig keuzes kunnen maken, ook als die tegen 
de groep, de traditie, ingaan. Dat geldt niet alleen 
voor hogeropgeleiden die in hun studententijd daar 
ruimte en gelegenheid voor hebben, maar voor ie-
dereen – bijvoorbeeld een partner kiezen die niet uit 
je milieu komt. Een opvoeding is geslaagd als een 
kind op zelfstandige wijze afstand kan nemen van 
de groep en als vrije mens een eigen leven kunnen 
kiezen. Mensen worden te vaak gezien als lid van 
een groep en dat leidt tot stereotyperingen. Je ziet 
dat in het islamdebat. Ik vond het unfair dat Hirsi 
Ali destijds vroeg aan een 12-jarige moslima: Kies 
je voor Allah of de Grondwet? Dat was een onzin-
nige keuze omdat beide geen tegenstelling zijn; de 
Grondwet garandeert immers het vrije geloof in Al-
lah. Daarnaast kun je op die leeftijd niet gedwongen 
worden op deze wijze rationeel te kiezen. Mensen 
hebben tijd nodig om een persoonlijke identiteit te 
kiezen, eventueel samen met een groepslidmaat-
schap. 

CIVIL SOCIETy 
Individualisering heeft er toe geleid dat mensen 
vooral met hun eigen zaakjes bezig zijn en minder 
met het publieke. Moet daar iets aan gebeuren?  
Dat is inderdaad een probleem, de civil society is 
behoorlijk afgebrokkeld. Vroeger waren er allerlei 

INDIVIDUALISERING
In uw boek zoekt u een balans tussen groep en 
individu, met veel sympathie voor het individu. Veel 
mensen zijn momenteel vooral beducht voor de 
gevaren van individualisering. U niet?
Individualisering heeft een heel positieve kant: 
dat iemand een bewuste, persoonlijke keuze kan 
maken voor een bepaalde groep of er juist uit kan 
stappen. De vorming van een persoonlijke identiteit 
vind ik het belangrijkst. Dat kán de keuze voor een 
groep betekenen. Die mogelijkheid van een per-
soonlijke keuze vind ik wezenlijk. Tegelijk beschouw 
ik individualisme als negatief als het betekent dat 
mensen geen identiteit meer aan zichzelf ontlenen. 
Dat zien we momenteel veel. Mensen laten zich 
meeslepen door de moderne samenleving: ze zoe-
ken vooral massavermaak. We zien een vorm van 
individualisering die zich richt op massaconsumptie 
en massatoerisme. Daar ligt geen bewuste keuze 
meer aan ten grondslag. We doen wat anderen 
doen. Men wil zich losmaken van elke binding en 
maar doen wat men wil. Er is een massale individu-
alisering, met weinig oog voor persoonlijke identi-
teit. Ik ben niet tegen wij, maar tegen het onnaden-
kende wij. 

Is die mogelijkheid van persoonlijk en bewust kiezen 
niet vooral iets voor hogeropgeleiden?   
Die spanning tussen individu en groep zit in ieder 
mens. Er is onderzoek gedaan onder criminele jon-
geren en daar speelt hetzelfde. De groepsdwang is 
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recrutering, vooral onder hoogopgeleiden. Of denk 
aan de complexiteit van de vraagstukken. Wat ver-
moedelijk ook een rol speelt is dat de politiek teveel 
meegaat met de moderne entertainmentindustrie. 
En onder de bevolking is natuurlijk een bepaalde 
mate aan xenofobie.   

In uw boek benadrukt u dat het integratieprobleem 
vooral een sociaal-economische probleem is. 
Speelt cultuur of religie (islam) geen rol? 
Integratie vindt vooral plaats via arbeidsparticipatie, 
leert internationaal onderzoek. Werk is heel belang-
rijk voor deelname aan de samenleving. Moham-
med B had inderdaad een ideologische basis, maar 
ik beschouw hem toch meer als een uitzondering. 
En de daders van 9/11 waren ook wel goed geïn-
tegreerd, maar of die nu echt representatief zijn? Ik 
vermoed van niet. De islam is heel divers en zeker 
niet per definitie gewelddadig. 

U pleit voor een open democratie, maar wilt ook dat 
mensen terughoudend met hun geloof omgaan in 
de publieke ruimte. Hoe gaat dat samen? 
Mijn grondhouding – als seculier - is dat ik tegen 
fanatisme ben. Dat geldt zowel gelovigen als ratio-
nalisten. Het gaat erom dat we elkaar geen kwaad 
doen. Gematigdheid en respect vind ik belangrijke 
waarden. Als we een beetje aardse vrede kunnen 
bereiken, kunnen samenleven zonder geweld, is 
dat al heel wat. We moeten niet teveel van elkaar 
vragen. We moeten zorgen dat we elkaars wereld-
beelden kunnen verdragen.

Maar moeten we niet ‘fanatiek’ opkomen voor 
bepaalde westerse waarden, zoals de waardigheid 
van ieder mens? Christenen relateren die waardig-
heid aan het geschapen zijn naar Gods beeld. Hoe 
ziet u dat?   

Het belang van de menselijke waardigheid is wat 
mij betreft historisch ‘bewijsbaar’: je krijgt er een 
betere samenleving van. Immers, een samenleving 
waarin redelijke waarden worden beoefend levert 
een open en menswaardige maatschappij op. 
Meteen moet ik dit wel relativeren, want we waren 
flink op weg om een open samenleving te worden 
toen in de twintigste eeuw tijdens twee wereld-
oorlogen de gruwelijkste misdaden plaatsvonden. 
De Verlichtingsideeën van menselijke waardigheid 
waren kennelijk te zwak om die destructie tegen te 
houden. Maar ik geloof er wel in en niet in het recht 
van de sterkste, de weg van geweld. 

U heeft het over een ‘betere samenleving’. Wat is 
een goede samenleving volgens u?
Dat formuleer ik negatief: een samenleving is niet 
goed als mensen in hun bestaan bedreigd worden, 
als ze geen ontwikkelingskansen hebben. Ik kan 
wel formuleren wat een onrechtvaardige samen-
leving is, minder makkelijk wat een rechtvaardige 
samenleving is. Maar er is een ondergrens. De 
menselijke waardigheid moet kunnen opbloeien. 
Ik heb een basisovertuiging dat democratie een 
betere samenleving oplevert. Deze overtuiging kan 
ik uiteindelijk niet wetenschappelijk of rationeel 
bewijzen, maar ik kan wel wijzen op vooruitgang die 
deze overtuigingen hebben geleverd. Die twintigste 
eeuwse terugval blijft echter onverklaarbaar. En ik 
sluit niet uit dat er weer een terugval komt, door die 
volksmassa’s. Ik moet voorzichtig zijn. Maar histo-
risch gezien kun je wel lijnen trekken. 

Is daarmee de staat dus ook niet neutraal? 
De waarden van de Grondwet en de rechtsstaat 
– zoals vrijheid en gelijkwaardigheid - zijn niet neu-
traal, maar betekenen hele duidelijke keuzes voor 
bepaalde waarden. Die bovenpartijdige waarden 
moet de overheid koesteren en bewaken. Het im-
pliceert een keuze voor een bepaalde inrichting van 
de maatschappij. Het is een metastandpunt, maar 
daarmee niet waardenloos. Het laten samengaan 
van verschillende waardenkeuzes in een houdbaar 
en aangenaam verband is niet neutraal, maar zelf 
ook een waardenkeuze! Tegelijkertijd is het wel 
neutraal ten opzichte van de inhoud van politieke 
groeperingen en hun maatschappelijke opvattingen. 
Het is cruciaal dat we dit ‘metaniveau’, dat is opge-
bouwd in de hele westerse geschiedenis, koesteren 
en onderhouden. n

vrijwillige organisaties waarin mensen actief waren. 
Er was een heel middenveld, een vrije ruimte tussen 
staat en individu in. Die maatschappelijke betrok-
kenheid kwam ook door het emancipatiestreven 
van gereformeerden, katholieken en arbeiders. Nu 
die groepen geëmancipeerd zijn en ze hun plek in 
de publieke ruimte hebben gekregen, beginnen hun 
organisaties te lijden aan een gebrek aan enthou-
siasme. Ze zijn minder aantrekkelijk geworden. 
Daardoor is ook de aandacht voor het publieke 
belang verminderd. Al die vrijwillige organisaties zijn 
qua functie ook enorm veranderd en versplinterd 
en daardoor heeft het middenveld het heel moei-
lijk, wat ik erg jammer vind. De burgerinzet voor 
het maatschappelijk belang is moeilijk weer vitaal 
te maken. De condities om te revitaliseren zijn niet 
echt aanwezig. Men zoekt nu naar mogelijkheden 
in wijken en buurten, maar ik zie geen reden om die 
te romantiseren. 

En het gezin? Hoe waardeert u dat? 
Het gezin is erg klein geworden. Het bestaat vaak 
uit 1 of 2 kinderen. De relaties tussen ouders en 
kinderen zijn daarvoor veel verticaler geworden. 
Dat brengt een heel andere gezinscultuur met  
zich mee dan in het vroegere multifunctionele 
‘orgelpijpgezin’. Het gezin kan nu niet meer zonder 
school of kinderopvang. Vroeger leerde je ‘vanzelf’ 
van broer of zus je veters te strikken, nu leer je 
dat op school of de opvang. We zien dat, nu vaak 
beide ouders werken, kinderen op steeds meer 
plekken worden opgevoed. De overdracht van 
waarden en normen vindt niet alleen maar plaats 

binnen het gezin. Met deze andere realiteit moet 
gezinsbeleid rekening houden. 

De teloorgang van de civil society is een feit, maar 
in uw ogen dus ook een probleem. Het wordt im-
mers moeilijker om waarden en normen goed over 
te dragen, om tot ‘dienstbaarheid’ te komen.
Zeker, de grootste gelijkmaker in deze is natuurlijk 
toch de commercie. Die dendert overal doorheen. 
We krijgen zo een consumptieve houding op alle 
gebieden. Daardoor treedt een versmalling van 
waarden op tot: levert het winst op? De civil society 
had een vorm van onbaatzuchtigheid die we nu 
missen. Het was niet zo smal geëconomiseerd. 
Deze ontwikkeling maakt het moeilijker voor het 
middenveld om weer zelfstandig tot bloei te komen.  

WEERbARE DEmOCRATIE 
Democratie gaat om openheid, maar moet ook 
weerbaar zijn. Is onze democratie nog wel weerbaar 
in deze populistische tijden? Of dreigen we af te 
glijden naar een soort Weimar-republiek?
Ik maak duidelijk een keuze voor de democrati-
sche rechtsstaat, ook in multiculturele kwesties. 
De democratische rechtsstaat geeft de ruimte om 
heel verschillende ideologieën en godsdiensten te 
blijven ontwikkelen. Menigeen zou momenteel meer 
eenheid willen, maar ik vind dat we nationale iden-
titeit niet te veel moeten benadrukken. Een beetje 
beschaafd nationalisme is voldoende. Om onze 
situatie met de Weimar-republiek te vergelijken vind 
ik te ver gaan. Ik zie geen verheerlijking van geweld, 
links noch rechts. Ook is er geen mentaliteit van 
antisemitisme of antikapitalisme, zoals destijds. 
Men moet nu gebruikmaken van een commerci-
ele context, in plaats van ertegenin gaan. Wel is 
er een volkse beweging die achter één man staat, 
en in die zin is het leidersbeginsel weer terug in 
Nederland. En de aard van de retoriek vertoont ook 
overeenkomsten: Wilders bedient zich van grove 
generalisaties en onhoudbare, discriminerende 
stereotyperingen waarmee men afgeeft op andere 
groepen. Daarom is mijn boektitel ook ‘Het recht 
om wij te zeggen’. Het populisme zet heel nadruk-
kelijk onze waarden ten opzichte van de hunne. Dat 
is niet houdbaar. 

Waar komt het huidige populisme vandaan? 
Vermoedelijk komt dat toch omdat er iets ontbreekt 
in de huidige politiek. misschien is het een eenzijdige

Kees Schuyt was jarenlang hoogleraar sociologie, 
onder meer aan de Universiteit van Amsterdam. 
Ook was hij lid van de Wetenschappelijke Raad 
voor het Regeringsbeleid, waar onder zijn voorzit-
terschap het rapport ‘Waarden, normen en de 
last van het gedrag’ werd gepubliceerd. Recent 
publiceerde hij ‘Over het recht om wij te zeg-
gen – groepstegenstellingen en de democratische 
gemeenschap’ (2009). Hij is momenteel lid van de 
Raad van State.  

‘DE VERLICHTINGSIDEEEN VAN mENSELIJKE WAARDIGHEID  
WAREN KENNELIJK TE ZWAK Om DE DESTRUCTIE VAN TWEE  
WERELDOORLOGEN TEGEN TE HOUDEN.’
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Waarom  
de buurt?

DOOR mARJA JAGER-VREUGDENHIL

‘De buurt’ is populair als onder-
werp van beleid. Voor allerlei be-
leidsterreinen wordt de buurt of de 
wijk gekozen als plek waar oplos-
singen te vinden zijn. Zo wordt aan 
het grote vraagstuk van de sociale 
integratie gewerkt vanuit een minis-
terie van Wonen, wijken en integra-
tie. Veel Nederlandse gemeenten 
kennen een vorm van wijkgericht 
werken. En ook in de hervorming 
van het zorgstelsel is een sleutel-
rol weggelegd voor de buurt: aan 
gemeenten wordt gevraagd te 
werken aan de sociale samenhang 
in buurten en wijken, met als uitein-
delijk doel de zelfredzaamheid van 
de samenleving te versterken en zo 
het zorgstelsel te ontlasten. Waar 
is die verwachting dat ‘de buurt’ 
zoveel oplossingen biedt op ge-
baseerd? Waar komt de aandacht 
voor het lokale vandaan? En is het 
wel echt iets nieuws?

De aandacht voor het lokale, voor de buurt, is er 
al veel langer. De geschiedenis van het wijk- en 
buurtbeleid in Nederland laat drie of vier ‘golven’ 
zien. Een historische schets in het eerste deel van 
dit artikel geeft een antwoord op de vraag waar 
het geloof in de oplossingen uit ‘de buurt’ vandaan 
komt. In het tweede deel van dit artikel ga ik in op 
de vraag of ‘de buurt’ daadwerkelijk wel of niet het 
goede aangrijpingspunt is voor overheidsbeleid.

EERSTE GOLF VAN AANDACHT1

De eerste golf ontstond kort na de Tweede Wereld-
oorlog. De crisisjaren en de oorlog hadden schrij-
nend duidelijk gemaakt hoe de moderne samen-
leving kon ontaarden in sociale misstanden. De 
traditionele democratische instellingen waren niet in 
staat gebleken om die te voorkomen. Vanuit deze 
teleurstelling ontstond de eerste golf van de ‘wijk-
gedachte’. De motieven voor de wijkgedachten zijn 
kort samengevat in een brochure van de historicus 
Geyl ‘Wij en de wijkgedachte’2. 
De schrijver start met een schets van de voort-
gaande ontwikkeling van de samenleving: van een 
eenvoudig en overzichtelijk leven naar een ingewik-
kelde en complexe verstedelijkte en geïndustriali-
seerde wereld. Deze ontwikkelingen hebben geleid 
tot steeds meer onderlinge afhankelijkheid van 
mensen, en tot toenemende sociale spanningen. 
Vervolgens biedt Geyl de oplossing om het “afglij-
den naar de chaos” tegen te gaan: ‘geledingen’ 
aanbrengen in de samenleving. “Het zijn vooral de 
buurt en de wijk, waar wij nú aandacht aan moe-
ten geven, omdat dit eenheden zijn van menselijk 
formaat, die de enkeling kan overzien en waarin hij 
als mens een rol kan spelen”. De aandacht voor het 
lokale moest ruimte bieden aan eigen verantwoor-
delijkheid van mensen voor hun woonomgeving, 
voor gemeenschapszin, maar ook voor contact 
tussen overheid en burgers. Kortom: de buurt zou 
het nieuwe integratiekader moeten gaan vormen 
voor mensen. 
Die boodschap kon zeker op weerstand rekenen in 
deze tijd, waarin de belangrijkste integratiekaders 
in de samenleving gevormd werden door levensbe-
schouwelijke zuilen. De eerste golf van wijkbeleid 
was dan ook maar een kort leven beschoren. Met 
name de socioloog Van Doorn3 verwoordde de 
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vinden van gemeenschapszin en vertrouwen in de 
structuren van de samenleving; in de tweede golf 
ging het vooral om het terugvinden van een nieuwe 
aansluiting van technocratische beleidsmakers bij 
de belevingswereld van mensen. In de derde en 
vierde golf gaat het om het tegengaan van segre-
gatie en concentratie van sociale problematiek. Een 
ander verschil tussen de eerste en de volgende 
twee golven is, dat in de eerste golf van aandacht 
voor de buurt het lokale vooral werd gezien als bron 
van zingeving, terwijl in de tweede en derde golf de 
nadruk vooral ligt op het nut van de buurt voor be-
leidsmakers als niveau om met burgers in gesprek 
te komen over beleid. 
In elk van deze golven is echter een constante te 
zien. De aanleiding voor een nieuwe opleving van 
de aandacht voor het lokale is steeds de zoektocht 
naar nieuwe integratiekaders. In de eerste golf werd 
dat streven heel expliciet geuit: in de wijkgedachte 
was het lokale het nieuwe integratiekader dat een 
basis moest gaan vormen voor vernieuwd vertrou-
wen in de structuren van de samenleving. Juist op 
dit idee richtte zich de kritiek op de wijkgedachte: 
niet de geografische nabijheid, maar geestverwant-
schap was de basis voor gemeenschapsvorming. 
Met andere woorden: niet de buurten, maar de 
zuilen vormden de belangrijkste structuren op basis 
waarvan sociaal en politiek vertrouwen gebouwd 
kon worden. 
Ook de tweede golf van aandacht is getekend door 
deze discussie. De zuilen hadden een belangrijke 
rol in de organisatie van zorg en welzijn. Met het 
wegvallen van die zuilen ontstond de vraag hoe 
zorg en welzijn nu georganiseerd konden worden. 
Er is echter meer aan de hand. De zuilen hadden 
ook een belangrijke functie voor de vorming van 
sociaal en politiek vertrouwen. Het politieke vertrou-
wen betreft de verhouding tussen burgers en over-
heid. De democratische vertegenwoordiging van 

de burgers in de politiek verliep grotendeels via de 
zuilen. Binnen deze zuilen waren het dagelijks leven 
van burgers en de politieke opvattingen gebaseerd 
op een gedeelde en door voormannen bewaakte 
eenheid. Vertrouwen in – althans de eigen - politici 
was daarmee veel meer vanzelfsprekend dan in de 
21e eeuw. Met het afbrokkelen van de zuilen nemen 
vragen over het politieke vertrouwen toe. 
De zuilen hadden tegelijk een belangrijke functie 
in de vorming van sociaal vertrouwen: binnen de 
zuilen deelden mensen waarden en normen, een 
belangrijke basis voor gemeenschapsvorming en 
onderling vertrouwen. Het is dan ook niet toeval-
lig dat in de tweede en derde golf van wijkbeleid 
steeds het streven van bestuurders en beleidsma-
kers centraal staat om nieuwe contacten te leggen 
tussen burgers onderling, en tussen overheid en 
burgers. In de vierde golf wordt nog sterker een be-
roep gedaan op de buurt als nieuw integratiekader. 
Dat is met name zichtbaar in de formulering van 
het eerste prestatieveld van de Wmo, waarin wordt 
verondersteld dat er een direct verband is tussen 
wijken en sociale samenhang, tussen buurten en 
onderlinge bereidheid tot zorg.

WAT mOGEN WE VERWACHTEN VAN ‘DE bUURT’?
In een inmiddels sterk ontzuilde samenleving dringt 
de vraag zich op welke kaders nu het aangrij-
pingspunt kunnen vormen voor sociaal en politiek 
vertrouwen. Maar de kwestie blijft waarom juist 
wordt gekozen voor ‘de buurt’. Hoe realistisch is 
de verwachting dat ‘de buurt’ kan functioneren als 
integratiekader? 
Voor veel terreinen ‘doet de buurt ertoe’, laat het 
WRR-rapport Vertrouwen in de buurt zien. Er zijn 
mooie voorbeelden van hoe buurtbewoners werken 
aan veiligheid en leefbaarheid in hun buurt, soms in 
samenwerking met gemeente en beroepskrachten. 
Voor die gemeente en beroepskrachten vormt de 
buurt een belangrijk aangrijpingspunt voor beleid. 
Het gaat daarbij echter niet zozeer om het nut van 
de buurt als gemeenschapszinvormend kader, het 
zijn veel vaker praktische redenen dat de buurt van 
belang blijkt te zijn. De buurt is in veel gevallen nut-
tig als aangrijpingspunt van beleid:
•  als niveau waarop problemen zich voordoen en/of 

waarop oplossingen te vinden zijn
•  als directe woonomgeving van mensen
•  als niveau waarop integratie van beleidsterreinen 

gerealiseerd kan worden

weerstand tegen de wijkgedachte. Niet alleen vond 
hij de wijkgedachte ouderwets, te emotioneel en 
te ideologisch, maar hij bestreed ook dat gemeen-
schapsvorming aan de lokale context gebonden 
zou zijn of zou kunnen worden: werkelijke gemeen-
schap, stelde hij, wordt bepaald door de vrije keuze 
van geestverwanten.

TWEEDE GOLF 
De tweede golf van aandacht voor de wijk en de 
buurt ontstaat in de jaren zeventig, als reactie op 
de naoorlogse bouwgolf. De grootschalige woning-
bouw voorzag in een grote behoefte aan woon-
ruimte: er werden binnen twintig jaar zo’n twee 
miljoen nieuwe woningen uit de grond gestampt. 
Dat betekende echter ook meer verstedelijking en 
schaalvergroting, en – ook door de technocratische 
planning van de grootschalige bouw - een grotere 
afstand tussen burger en overheid. Tijdens de 
bouwgolf was weinig aandacht voor het lokale en 
voor gemeenschapsvorming in de nieuwe wijken, 
en de oude wijken werden tijdens de bouwgolf 
verwaarloosd. De tweede golf van wijk- en buurtbe-
leid was daar een tegenreactie op: na het massale 
bouwen werd het steeds meer noodzakelijk te 
investeren in de leefbaarheid van de oude wijken, 
en in het fysieke maar ook sociale beheer van zowel 
de oude als nieuwe wijken. Deze ‘stadsvernieuwing’ 
werd niet langer alleen ‘van bovenaf’ vormgegeven, 
maar in nauwe samenwerking tussen overheid, wo-
ningcorporaties, winkeliers en bewoners, in project-
groepen per straat of buurt. 

Minstens zo belangrijk voor de tweede opkomst van 
de aandacht voor de wijk was het afbrokkelen van 
de levensbeschouwelijke zuilen en tegelijkertijd de 
opbouw van de verzorgingsstaat. Hierdoor veran-
derde de organisatie van zorg en welzijn sterk: veel 
particuliere initiatieven verstatelijkten, vrijwillige inzet 
maakte plaats voor beroepskrachten, oorspronkelijk 
levensbeschouwelijke (vaak christelijke) welzijns- en 
zorgorganisaties gingen over naar overheidsdien-
sten. Het welzijnsbeleid werd ondergebracht onder 
verantwoordelijkheid van de lokale overheid, en in 
grote steden per wijk georganiseerd. Dat wijkwel-
zijnswerk verzandde echter zodanig in bureaucratie 
dat het snel werd afgeschaft. Bovendien groeide 
tijdens de economische recessie van de jaren 
tachtig de kritiek op de snelle groei van de verzor-
gingsstaat. Het bleek dat er grenzen waren aan de 

mogelijkheden van de overheid om het welzijn van 
de burger vorm te geven vanuit een van bovenaf 
opgelegd plan. Er volgden jaren van ‘no-nonsense-
beleid’ met grote bezuinigingen op collectieve 
voorzieningen, waaronder het wijkwelzijnswerk. 
Daarmee was ook deze tweede golf van wijkbeleid 
maar een kort leven beschoren.

DERDE GOLF 
In de jaren negentig leefde het wijkgerichte beleid 
weer op. De aanleiding hiervoor lag vooral in het 
ontstaan van een opstapeling van problemen in 
specifieke wijken. Deze werden aangepakt door 
grote, landelijke, sectoroverschrijdende beleids-
impulsen vanuit de rijksoverheid, onder de namen 
‘probleemcumulatiegebiedenbeleid’, ‘stedelijke 
vernieuwing’ en later ‘grotestedenbeleid’. Het derde 
kabinet-Lubbers zette bovendien in op ‘sociale ver-
nieuwing’: een nieuwe vorm van samenlevingsop-
bouw, die een tegenwicht moest vormen tegen de 
technocratie en bureaucratie in het dagelijks beheer 
in buurten. Kenmerk van de initiatieven die onder 
dit etiket gestimuleerd werden, waren samenwer-
king van gemeente en bewoners in de aanpak van 
de problemen in de straat. Dat kon gaan om het 
gezamenlijk schoonmaken van een straat, maar 
ook om het in gesprek gaan van een wethouder 
met groepen buurtbewoners over de problemen in 
hun buurt.

VIERDE GOLF 
De huidige aandacht kan gezien worden als nieuwe 
golf. Deze vierde golf is in feite een intensivering van 
de derde golf; die was namelijk nog niet voorbij, is 
zelfs nog volop zichtbaar. Ook nu zijn veel buurti-
nitiatieven gericht op het tegengaan van segrega-
tie, en op de betrokkenheid van bewoners bij het 
beleid dat de gemeente voor hun buurt maakt. De 
afgelopen jaren is de aandacht voor wijken en buur-
ten nog veel breder en vanzelfsprekender op de 
agenda van alle Nederlandse gemeenten gekomen, 
niet in de laatste plaats omdat ook de rijksoverheid 
daar sterk op inzette. De belangrijkste voorbeelden 
daarvan zijn de aanstelling van een minister voor 
Wonen, Wijken en Integratie en de formulering van 
het eerste prestatieveld van de Wmo4.

DRIJVENDE KRACHT ACHTER DE ‘GOLVEN’
De golven van wijkbeleid hebben elk hun eigen na-
druk. Ging het in de eerste golf vooral om het her-

‘ER KUNNEN UITERAARD IN bUURTEN GEmEENSCHAPPEN  
bESTAAN WAAR mENSEN bIJ ELKAAR GEESTVERWANTSCHAP 
ONTDEKKEN OF EEN GEZAmENLIJK DOEL NASTREVEN. DIE  
GEmEENSCHAP VALT ECHTER NIET AUTOmATISCH SAmEN  
mET DE GEOGRAFISCHE bUURT.’

SAmENVATTING
•  de aandacht voor het lokale is niet nieuw: sinds 

WOII zijn er al drie eerdere ‘golven’ van aandacht 
voor wijk- en buurtbeleid geweest

•  wijk- en buurtbeleid kan een goed instrument zijn 
voor diverse beleidsvragen

•  ‘het lokale’ kan echter niet als nieuw integratie-
kader dienen bij het wegvallen van de levensbe-
schouwelijke zuilen
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plaats waar sociaal en politiek vertrouwen wordt op-
gebouwd. Sociaal vertrouwen is het vertrouwen en 
de betrokkenheid tussen mensen onderling; politiek 
vertrouwen is het vertrouwen in en betrokkenheid 
bij democratische instituties. Sociaal vertrouwen 
ontstaat binnen gemeenschappen, en die zijn niet 
altijd buurtgebonden. Dat geldt al voor traditionele 
gemeenschappen, zoals families en verenigingen: 
familieleden wonen steeds vaker ver bij elkaar 
vandaan, en mensen kunnen lid zijn van regionale of 
landelijke verenigingen. Dat geldt nog sterker voor 
nieuwe gemeenschappen, zoals digitale netwerken 
(Hyves, LinkedIn, Facebook, etc.). Juist deze net-
werken hebben geen enkele geografische nabijheid 
nodig, maar richten zich sterk op het verbinden van 
‘geestverwanten’. Sociale gemeenschappen zijn dus 
niet noodzakelijk buurtgebonden (ook andersom 
ontstaat niet in alle buurten sociaal vertrouwen). 
Sociaal vertrouwen leidt bovendien niet automatisch 
tot politiek vertrouwen. Er zijn buurten waar veel so-
ciaal vertrouwen te vinden is, maar waar het politiek 
vertrouwen geheel afwezig is. Er zijn ook buurten 
waar mensen nauwelijks naar elkaar omzien, maar 
waar het vertrouwen in de formele instituties groot 
is. Kortom, de buurt is zeker niet automatisch het 
juiste niveau voor beleidsinterventies.

DE bUURT ALS NIEUW INTEGRATIEKADER?
‘De buurt’ kan er zeker toe doen, maar is niet de 
oplossing voor elk beleidsprobleem. Buurtgericht 
beleid hoeft niet uitgesloten te worden, maar is één 
van de opties in de afweging op welke relaties 
sociale interventies zich kunnen richten. Wat nodig 
is, is dat beleidsmakers en bestuurders altijd gericht 
werken aan problematiek, en alleen waar dat een 
meerwaarde heeft ook wijkgericht (RMO, 2009). 
Dat geldt bijvoorbeeld ook voor het Wmo-beleid: 
dat zou gericht moeten zijn op de diverse sociale 
structuren die de potentie hebben zorgvragers te 
ondersteunen. Dat kunnen zeker sociale structuren 
zijn in de buurt. Maar er zijn veel andere structuren 
die evengoed waardevol kunnen zijn voor zorgvra-
gers. Het bevorderen van sociale samenhang, zoals 
prestatieveld 1 van de Wmo voorschrijft, kan op veel 
meer manieren vormgegeven worden dan alleen 
in de geografische buurt. De wettekst en Memorie 
van toelichting laten mijns inziens zeker ruimte voor 
de interpretatie van prestatieveld 1 in deze zin. Voor 
informele maatschappelijke ondersteuning zoals de 
Wmo bedoelt, is de sociale naaste omgeving van 

zorgvragers veel meer van belang dan hun geografi-
sche buurt. Voor de formele zorg is de geografische 
buurt of wijkoverigens juist wel zeer relevant, namelijk 
als schaal waarop het voorzieningenniveau zo goed 
mogelijk georganiseerd moet worden, en als niveau 
waarop samenwerking door professionals vorm kan 
krijgen, gericht op maatwerk voor zorgvragers.

TOT SLOT 
De buurt zou volgens de eerste bedenkers van de 
wijkgedachte het nieuwe integratiekader zijn voor de 
naoorlogse samenleving. ‘De buurt’ is echter niet 
geschikt als integratiekader ter vervanging van de 
oude zuilenstructuur. Wel kan het vormgeven van 
beleid op buurt- en wijkniveau voor veel beleidster-
reinen pragmatisch gezien een goede keuze zijn. 
Het biedt een goede tussenweg tussen efficiënte 
organisatie op gemeentelijk niveau en aandacht voor 
het persoonlijke niveau van individuele burgers. In 
deze zin kan het zeker bijdragen aan politiek ver-
trouwen. Dat betekent niet dat ‘het lokale’ dus zelf 
het nieuwe integratiekader is voor sociaal en politiek 
vertrouwen. Het is daarom te hopen dat politici niet 
kiezen voor het inzetten op wijken en buurten alleen 
bij gebrek aan een beter integratiekader. n

De buurt is een voor de hand liggend niveau om 
problematiek aan te pakken die zich voordoet in 
die specifieke buurt. Er zijn mooie voorbeelden dat 
buurtbewoners bereid en in staat zijn problematiek 
in hun eigen buurt op te lossen in samenwerking 
met professionals. Dat gaat bijvoorbeeld om het 
organiseren van een buurtwacht in een buurt waar 
veel inbraken plaatsvinden of om het gezamenlijk 
aanpakken van overlast in een park. 
De buurt is vervolgens ook belangrijk omdat het 
de ruimte is dicht om mensen heen. Het belang 
daarvan is vooral groot voor mensen die beperkt 
mobiel zijn. Voor ouderen en voor mensen met een 
lichamelijke beperking zouden minimaal de dagelijks 
noodzakelijke voorzieningen (zoals de supermarkt, 
de huisartsenpost en het pinautomaat) in elke buurt 
aanwezig moeten zijn. 
Het gaat in deze voorbeelden steeds om ‘de buurt’ 
en niet om ‘de wijk’. Dat zijn twee verschillende 
zaken: de buurt is de woonomgeving die een 
bewoner beleeft als zijn eigen buurt, terwijl de wijk 
de administratieve eenheid is waarmee gemeen-
ten en organisaties hun werkterrein in behapbare 
delen hebben ingedeeld. En als zodanig is ‘de wijk’ 
zeker van belang. Beroepskrachten (gemeente-
lijke diensten, welzijnswerkers, jongerenwerkers, 
(wijk)agenten, medewerkers van wooncorporaties) 
werken vaak samen op wijkniveau. Hierdoor vindt 
ook vaak in de wijk, in de samenwerking tussen de 
beroepskrachten, de integratieslag plaats die nodig 
is om het sectoraal bepaalde beleid ook echt samen 
te laten werken voor burgers. 

VERTROUWEN
Wat moeten we niet verwachten van ‘de buurt’?
De buurt biedt vaak een goed aangrijpingspunt 
voor beleid. Dat betekent echter niet dat de buurt 
dat is voor alle beleidsterreinen en in alle wijken en 
buurten. Dat wordt uitvoerig betoogd door diverse 
‘buurt- en wijkcritici’. Zij benoemen diverse mythen 
rond de wijkaanpak die veel gemeenten gebruiken, 
waaronder de veronderstelling dat wijkbeleid de op-
lossing is voor alle problemen in een wijk5. Ook de 

RMO sluit met haar advies De wijk nemen6 aan bij 
deze kritiek en waarschuwt dat er zorgvuldiger moet 
worden omgegaan met ‘de wijkaanpak’. 
Ook de ideologische verwachtingen van de wijkge-
dachte zoals verwoord door Geyl zijn niet realistisch. 
Ook zonder de context van een sterk verzuilde 
samenleving blijft de kritiek van Van Doorn gelden 
dat gemeenschapszin ontstaat op basis van geest-
verwantschap, en niet op basis van geografische 
nabijheid. 
Er kunnen uiteraard in buurten gemeenschap-
pen bestaan waar mensen bij elkaar inderdaad 
geestverwantschap ontdekken of een gezamenlijk 
doel nastreven. Die gemeenschap valt echter niet 
automatisch samen met de geografische buurt. Om 
na te gaan of het voor beleid zinvol is de buurt te 
gebruiken als aanknopingspunt, is het van belang 
onderscheid te maken tussen de geografische buurt 
en de sociale buurt. De geografische buurt betreft 
de fysieke aspecten van de buurt: de bebouwing en 
begroeiing, de straten en pleinen, de omvang, de 
afstanden tussen huizen onderling en tussen huizen 
en voorzieningen, de aantallen mensen enzovoort. 
Beleid dat gericht is op die zaken (bijvoorbeeld 
fysiek beheer, voorzieningenniveau) heeft in de buurt 
een logisch aangrijpingspunt. Voor sociaal beleid 
is de buurt niet vanzelfsprekend het juiste niveau: 
sociale interventies moeten gericht zijn op sociale 
relaties, en die zijn niet één op één verbonden met 
de geografische buurt. Er kán wel een sociale buurt 
bestaan in een geografische buurt, namelijk wan-
neer mensen in een buurt een sociale relatie met 
elkaar opbouwen, of als zij iets gezamenlijk organi-
seren. Maar dat is niet vanzelfsprekend.
De buurt is niet de eerste en zeker niet de enige 

1  Zie voor een uitgebreidere beschrijving van de golven van 
wijk- en buurtbeleid WRR (2005) Vertrouwen in de buurt. 
Rapporten aan de regering nr. 72. Amsterdam: Amster-
dam University Press. Een ander overzicht is te vinden 
in N. de Boer (2001) ‘De opkomst van de wijkaanpak als 
dominante strategie in het sociale beleid’. Hoofdstuk 2 
in J.W. Duyvendak en L. Veldboer (red.) Meeting point 
Nederland. Over samenlevingsopbouw, multiculturaliteit 
en sociale cohesie. Amsterdam: Boom.

2   W.F. Geyl (1946) Wij en de wijkgedachte. Contactcom-
missie voor de wijkgedachte, Nederlands Instituut voor 
Volkshuisvesting en Stedenbouw.

3   J.A.A. van Doorn (1955) ‘Wijk en stad; reële integratie-
kaders?’ in Prae-adviezen voor het congres over sociale 
samenhangen in nieuwe stadswijken, Amsterdam.

4   Eerste prestatieveld van de Wmo: het bevorderen van de 
sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken 
en buurten. 

5   Bijvoorbeeld J.W. Duyvendak en R. Hortulanus (1999) De 
gedroomde wijk. Methoden, mythen en misvattingen in de 
nieuwe wijkaanpak, Utrecht: Forum.

6   RMO (2009) De wijk nemen. Een subtiel samenspel van 
burgers, maatschappelijke organisaties en overheid. 
RMO-advies 45.

EINDNOTEN

‘WAT NODIG IS, IS DAT bELEIDSmAKERS EN bESTUURDERS  
ALTIJD GERICHT WERKEN AAN PRObLEmATIEK, EN ALLEEN 
WAAR DAT EEN mEERWAARDE HEEFT OOK WIJKGERICHT.  
DAT GELDT OOK VOOR HET WmO-bELEID.’

Marja Jager-Vreugdenhil is onderzoeker aan het 
Centrum voor Samenlevingsvraagstukken,  
Gereformeerde Hogeschool Zwolle; ze werkte  
eerder bij de WRR mee aan het onderzoek  
‘Vertrouwen in de Buurt’ (2005) en werkt aan  
een proefschrift over de Wmo.



18 | Denkwijzer | April 2010 | Dienstbaarheid Dienstbaarheid | April 2010 | Denkwijzer | 19 

we ons vandaag de dag eigenlijk? Functioneren de 
aloude sociale verbanden als gezin en kerk nog wel 
goed? Welke aandacht moeten we besteden aan 
bijvoorbeeld sport, media, de internationale con-
text? Een specifieke beschrijving van de samenle-
ving is belangrijk voor een politieke visie. Zorgvul-
digheid geldt ook het beschrijven van de overheid, 
want bestaat ‘de’ overheid eigenlijk wel? 

VRIJHEID: RECHTSSTAAT EN DEmOCRATIE  
“Het kernbegrip ‘vrijheid’ is misschien wel de meest 
spannende van de drie”, vindt Gert-Jan Segers. 
Kars Veling, directeur van het Johan de Witt Col-
lege in Den Haag, constateert dat vrijheid zoals 
we dat in het westen kennen onder druk staat. De 
voormalige ChristenUnie-voorman roept het WI op 
werk te maken van een nieuwe doordenking van de 

DOOR HARmJAN VEDDER 

“Een vruchtbare discussie en een 
prachtige start van ons DVD-jaar”, 
zo typeerde WI-directeur Gert-Jan 
Segers het symposium over het 
nieuwe waardentrio van het WI: 
Dienstbaarheid, Vrijheid, Duur-
zaamheid. Tijdens de startmiddag 
spraken onder meer Kars Veling, 
Egbert Schuurman en Herman 
Sietsma lovende woorden over het 
initiatief om tot een nieuwe com-
pacte samenvatting te komen van 
‘het verhaal’ van de ChristenUnie.

scherpt kunnen worden. “In de tekst wordt nu soms 
de indruk gewekt dat de overheid er slechts is om 
het kwaad te bestrijden. Maar heeft de overheid  
niet ook een taak om het goede te bevorderen?” We 
moeten beseffen dat de overheid overal aanwezig 
is in onze samenleving. Volgens Sietsma moet de 
overheid in ieder geval de randvoorwaarden schep-
pen om het goede mogelijk te maken. Neem bij-
voorbeeld het tegengaan van euthanasie. Daarnaast 
benadrukte hij dat cruciaal is dat de overheid in 
dienst staat van Iemand, de Schepper. Overheden 
zijn er niet om particuliere belangen te behartigen, 
maar hebben te maken met een ‘Opdrachtgever’.  
Ook over de samenleving zelf kan verder worden 
doorgedacht. In wat voor samenleving bevinden 

Inspirerend
startsymposium WI

DIENSTbAARHEID VRIJHEID DUURZAAmHEID

DIENSTbAARHEID: OVERHEID EN SAmENLEVING
De middag begon met een stuk cultuurkritiek 
van senator Egbert Schuurman. Hij constateerde 
verbrokkeling en richtingloosheid in de samenle-
ving. De samenhang is zoek en het ontbreekt aan 
onderscheidingsvermogen. Door de dominantie van 
het materialisme is meer optreden van de overheid 
soms gewenst. Tegelijk moeten we terughoudend-
heid in acht nemen: de overheid is immers het 
spiegelbeeld van de samenleving. De overheid moet 
de vrijheid waarborgen dat mensen elkaar kunnen 
dienen in de diverse sociale verbanden. 
De verhouding tussen overheid en samenleving 
is complex. Herman Sietsma, hoofdredacteur van 
DenkWijzer, legde daar de vinger bij in zijn reactie. 
Waar ligt de taak van de overheid en waar die van 
de burger? De startnotitie zou op dit punt aange-



DOOR TIm VREUGDENHIL, THEOLOOG EN PREDIKANT VAN STADSHARTKERK AmSTELVEEN
Dienstbaarheid is een gevaarlijk begrip. Zeker wie aan deze term een christelijke invulling wil geven, iets met ‘in 
navolging van Jezus’. Hét verhaal van Jezus over dienstbaarheid is de gelijkenis van de barmhartige Samari-
taan. Jezus vertelt dat verhaal in eerste instantie aan een Israëlitische wetgeleerde. Vandaag de dag zou Jezus 
‘politicus’ zeggen, een beroep met dezelfde pretenties en met dezelfde dubbele gevoelens als ‘wetgeleerde’ uit 
vroeger tijd. Meester, wat moet ik doen om kiezers te winnen? 

ANDERE VERPLICHTINGEN 
De wetgeleerde hoort zichzelf in het verhaal voorbijkomen in de vorm van zijn collega’s: een priester en een Le-
viet. Mensen zoals hij. Mensen van goede wil. Mensen met gemeenschapszin. Mensen die lid zijn van dienstbare 
clubs als Amnesty of het Rode Kruis, betrokken bij een kerk, misschien zelfs lid van een christelijke politieke 
partij. 
Die mensen willen van nature dienstbaar zijn, jazeker. Ze hebben het allemaal hoog in het vandaal staan. Maar 
ze vergeten om er hun agenda op aan te passen. Ze hebben een heleboel andere verplichtingen. Ze lopen 
niet door uit pure hardvochtigheid, maar omdat ze geen tijd te verliezen hebben. En verder zijn ze nogal eens 
geneigd de omvang van de nood van hun naaste enorm te onderschatten. Een lifter op de weg van Jeruzalem 
naar Jericho was zeker door hen meegenomen. Maar nu ligt daar een bloedend mens, halfdood. Het is warm. 
Het is eenzaam en dus gevaarlijk. Je vindt het misschien stom dat die priester doorliep, maar anders dan de 
Samaritaan had hij geen ezel of ander dier bij zich. Had hij die gewonde man dus op zijn nek moeten nemen en 
vele uren moeten dragen? 

GRENS AAN DIENSTbAARHEID?
De details in het verhaal van Jezus prikkelen tot nadenken: hoe ver reikt mijn dienstbaarheid? Wie is er eigenlijk 
mijn naaste? En waar zit de grens van wat ik geven kan? Heb ik financiële grenzen, grenzen van tijd en energie, 
morele grenzen misschien? Jezus bespreekt geen casus. Hij voert een slachtoffer ten tonele die grenzeloos 
hulpbehoevend is. Je weet niet waar je moet beginnen. Dat is voor ieder mens confronterend. Maar zeker voor 
hen die graag mogen discussiëren over dienstbaarheid. 
In Lukas 10,37 geeft Jezus zelf de moraal bij zijn verhaal: ga heen en wees net zo dienstbaar als de Samaritaan 
met het barmhartige hart. Het kenmerk van volgelingen van Jezus zou hun grenzeloze barmhartigheid moeten 
zijn – én hun mateloze inzet om slachtoffers te brengen naar een plek waar goede zorg is. Van de kerk hebben 
mensen vandaag vaak een negatief beeld, meestal helaas op goede gronden. Het Leger des Heils daarentegen 
kan letterlijk en figuurlijk geen kwaad doen. Of Jezus ook gelijk had.

POLITICI ONDERWEG NAAR JERICHO 
Christelijke politici die dienstbaar willen zijn hebben kansen. Politici zijn al onderweg van Jeruzalem naar Jericho 
of welke route dan ook. Zij komen dagelijks slachtoffers tegen op velerlei terrein. Mensen die gevallen zijn en 
niet op eigen kracht verder kunnen. Je ziet en hoort (veel) meer dan andere mensen. Wat doe je? Haast je je 
verder, op naar de raadsvergadering, naar parlement of Trèveszaal? Of…laat je je inspireren door de Samaritaan 
van Jezus, die de boel de boel liet om die ene man te redden? Juist als je in raden of staten vaak over mensen 
praat, heb je reden om jezelf geregeld af te vragen: wie is eigenlijk mijn naaste? En mompel dan in jezelf ook een 
antwoord in de trant van Jezus: wie is dat eigenlijk niet? 

ColumnDienstbaarheid

democratische rechtsstaat. “We moeten naar een 
hernieuwd begrip van publiek belang, rule of law, 
scheiding der machten en democratie toe. En de 
ChristenUnie moet daarvoor buiten de eigen kaders 
en traditie durven zoeken naar antwoorden. Cruciaal 
hierbij is dat democratie en rechtsstaat op elkaar 
worden betrokken.” Guido Terpstra, raadslid voor 
de ChristenUnie in Leiden wijst op de rijke christe-
lijke traditie van tolerantie en vrijheid, die volgens de 
jonge promovendus voldoende handvatten bevat 
voor een eigen onderbouwing van het vrijheids-
begrip. Het is daarbij nodig om te zoeken naar de 
intrinsieke waarde van vrijheid en die niet meteen 
in te kaderen door relaties, normen en ordeningen. 
We zouden daarbij kunnen starten bij de oneindige 
vrijheid die God ons heeft gegeven bij de schep-
ping, volgens Terpstra. Veling sluit daarbij aan. “Vrij-
heid betekent ook dat je dingen toelaat die je niet 
bevallen. Het is gericht tegen elke vorm van tirannie, 
ter bescherming van minderheden. Zo houden we 
de aardse stad levend. Het moet niet gaan om de 
vraag wie zich aan wie moet aanpassen, maar om 
de rechtsstaat die als scheidsrechter regelt hoe het 
spel gespeeld wordt.” 

DUURZAAmHEID: mEER RADICALITEIT 
Op het vlak van de economie krijgt het WI huiswerk 
mee van VU-econoom Peter Mulder. Hij vindt de 
startnotitie ‘sympathiek’, maar mist een economisch 
perspectief. Centraal moet volgens hem staan de 
ontwikkeling van levensmogelijkheden voor ie-
dereen, terwijl dat nu verstopt is in een voetnoot. 
Verder moet er aandacht komen voor de markt, 
belastingen, levensloop en de internationale context. 

WI-medewerker Rob Nijhoff is het met Mulder eens. 
Ook constateert hij tevreden dat de vragen uit het 
publiek en de bijdrage van Gedeputeerde Wouter 
de Jong vooral oproepen tot meer radicaliteit op het 
gebied van duurzaamheid. “Dat zien we als een sti-
mulans om deze paragraaf nog scherper te maken.”
Schuurman had eerder vraagtekens gezet bij het 
ChristenUnie-alternatief voor People Planet Profit: 
Rechtvaardigheid, Rentmeesterschap en Relevantie. 
Inhoudelijk kan de senator zich daar in vinden, maar 
het moet geen geforceerde zoektocht worden naar 
3 x R. Rob Nijhoff, medewerker van het WI, onder-
vangt die kritiek later op de middag door het nieuwe 
begrip Relevantie nader uit te werken: “We willen 
toe naar relevantie voor de economie. We moeten 
de totale impact van economische bedrijvigheid op 
de samenleving bekijken en niet alleen het Bruto 
Nationaal Product.” 

OPEN TRAJECT
Na afloop was er naast waardering voor de start-
notitie ook lof voor het open karakter van het 
DVD-traject. Geert Jan Spijker, bedenker van DVD, 
onderstreept dat: “Deze middag was bedoeld om 
mensen vanaf de start bij de ontwikkeling van DVD 
te betrekken. Het past bovendien bij de werkwijze 
van het WI. We willen een knooppunt zijn van alle 
expertise die in de partij aanwezig is. Vanmiddag 
hebben we weer mogen constateren dat die kennis 
volop aanwezig is. Op deze manier ligt er Deo Vo-
lente eind 2010 een sterk en breedgedragen verhaal 
op tafel.” n
 
Wilt u ook bijdragen aan het DVD-traject? Mail uw 
bijdrage naar wi@christenunie.nl of bezoek een van 
de DVD-activiteiten dit jaar. U wordt op de hoogte 
gehouden via onze nieuwsbrief en de website.

VERDUbbELING AANTAL DONATEURS
Het Wetenschappelijk Instituut had tijdens het 
symposium wat te vieren. Terwijl in Den Haag de 
crisis alle aandacht vroeg, serveerde het WI van 
de ChristenUnie taart. Sinds de zomer is het aantal 
donateurs van het WI namelijk verdubbeld! Met ruim 
4200 donateurs is het WI van de ChristenUnie nu 
verreweg de grootste van alle WI’s van politieke par-
tijen. Met die steun kunnen we nog beter ons werk 
doen: de christelijk-sociale politieke traditie levend, 
vruchtbaar en actueel houden!
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De kritische massa van de volkssouvereiniteit
DOOR GERHARD HOOGERS

“Alle pregnante begrippen 
van de moderne staatsleer 
zijn geseculariseerde 
theologische begrippen” 
schreef de bekende (en 
hoogst omstreden) Duitse 
staatsdenker en jurist Carl 
Schmitt eens. Als dit ergens 
waar is, dan wel in het begrip 
souvereiniteit, door zijn 16e 
eeuwse bedenker Jean Bodin 
aangeduid als de absolute en 
eeuwige bevoegdheid over 
een rechtsorde. Hoe moeten 
we in dit licht de nadruk op 
volkssouvereiniteit duiden? 
Er blijkt een spanning te zijn 
tussen volk en rechtsorde die 
tot op de dag van vandaag 
niet is opgelost… 
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(waarin de afgevaardigden van de derde stand 
zich afscheidden van de Staten-Generaal en de 
afgevaardigden van de beide andere standen 
uitnodigden hun voorbeeld te volgen) als de motie 
van 17 juni 1789 (waarin de afgevaardigden van 
de derde stand en de vertegenwoordigers van de 
eerste stand die zich bij hen hadden aangesloten 
zich uitriepen tot de vertegenwoordigers van 
de Franse natie en zichzelf voortaan Nationale 
Vergadering besloten te noemen) en werd enkele 
dagen na de 17e juni tot voorzitter van de Nationale 
Vergadering gekozen. Deze Sieyès was (hoewel 
priester) afgevaardigde van de derde stand, maar 
vooral de auteur van het in januari 1789 verschenen 
pamflet Wat is de Derde Stand? Dit werkje maakte 
hem op slag beroemd en bereikte een voor die 
tijd onwaarschijnlijke oplage. In dit geschrift had 
Sieyès, ten dele voortbouwend op de geschriften 
van Rousseau, verklaard dat niet de Koning, maar 
het volk, de gehele Franse Natie, souverein was. 
De Natie is de enige legitieme grondslag voor de 
rechtsorde, waaraan zij per definitie voorafgaat en 
waaraan zij ook altijd transcendent blijft. Iedere wet 
vindt zijn grondslag in de Grondwet; de Grondwet 
vindt zijn grondslag in de wil van de Natie, die haar 
voortbrengt. Die natie is tegelijkertijd souverein 
en abstract: haar wil kan dan ook, aldus Sieyès, 
alleen kenbaar gemaakt worden door middel van 
een volksvertegenwoordiging, waarin door de Natie 
aangewezen representanten in volle vrijheid en 
zonder last van hun kiezers stemmen en beslissen, 
eerst (als grondwetgevende vergadering) over een 
Grondwet en vervolgens als parlement over de 
wetten.5 De Grondwet die in september 1791 door 
de Nationale Vergadering werd uitgevaardigd en 
door Lodewijk XVI werd bekrachtigd verklaarde 

inderdaad dat de souvereiniteit in Frankrijk bij de 
Natie berustte6 en dat haar vertegenwoordigers 
bij hun beslissingen niet aan aanwijzingen van hun 
kiezers gebonden waren.7 Met de revolutionaire 
legers heeft de leer-Sieyès, waarin de Natie 
als souverein oorsprong en grondslag voor de 
Grondwet en daarmee voor alle overheidsoptreden 
vormde, zich over Europa kunnen verspreiden 
en is zij uit het politieke discours ook niet meer 
verdwenen.

HET VOLK ALS SCHEPPER EN bEDREIGER
Aan Jean-Jacques Rousseau, de grote 
voorvechter van de volkssouvereiniteit en de 
directe volksinvloed, komt de eer toe ook als 
eerste indringend gereflecteerd te hebben op het 
probleem op welke wijze het volk zijn souvereiniteit 
zo uit kan oefenen dat het geen bedreiging voor 
de vrijheid en de bestuurlijke orde van de staat kan 
worden. In zijn Du Contrat Social hamert hij er al op 
dat goede wetten een goed volk vooronderstellen, 
maar dat er goede wetten nodig zijn om een 
ongeordende massa tot een goed volk om te 
smeden. Hoe kunnen wij de volonté générale 
onderscheiden van de volonté de tous?8 Ook 
Sieyès heeft zich indringend met deze vraag bezig 
gehouden. De souvereiniteit van de natie brengt 
volgens hem met zich dat de natie per definitie 
het goede wil, omdat er buiten de wil van de natie 
om geen maatstaf te vinden is op grond waarvan 
vastgesteld zou kunnen worden dat hetgeen de 
natie wil niet goed of wenselijk zou zijn: “de natie 
wil, en enkel omdat zij wil, wil zij het goede”, zoals 
de revolutionaire priester het kernachtig uitdrukt. 
Ook Sieyès realiseert zich echter wel degelijk dat er 
een potentieel probleem bestaat tusen de volonté 
commune, de op het heil van de gemeenschap 
gerichte wil van de souvereine natie en de volonté 
de tous, de optelsom van individuele wensen dat 
slechts de uiting is van een richtingloos egoïsme. 
Daar komt iets bij. Juist omdat de natie souverein 
is, valt zij niet met de rechtsorde samen waarvan 
zij de bron is, maar blijft zij daar transcendent aan.9 
De transcendente natie zal derhalve op enigerlei 
wijze in de immanentie van de rechtsorde tot 
aanwezigheid gebracht moeten worden; zij zal op 
enigerlei wijze gerepresenteerd moeten worden. 
Het zijn de representanten die de abstracte, aan 
de staat voorafgaande wil van de natie in de staat 
en in de rechtsorde tot concretisering moeten 

precaire financiële positie van het Franse Koninkrijk 
door middel van nieuwe belastingen te verhelpen 
(en voor die nieuwe belastingen gold de regel 
dat daar toestemming van de Staten-Generaal 
voor nodig was) had hij ternauwernood kunnen 
vermoeden welke gang de ontwikkelingen zouden 
nemen. De in het vroege voorjaar gekozen Staten-
Generaal kwamen op last van de Koning op 5 mei 
1789 bijeen te Parijs. Over de nieuw in te voeren 
belastingen werd weinig gesproken: het debat 
ging veeleer over de vraag op welke wijze gestemd 
zou moeten worden. Van oudsher was het in de 
États-Generaux gebruikelijk dat de drie standen 
(Geestelijkheid, Adel en Burgerij) ieder in hun eigen 
Kamer vergaderden en beslisten: de uitslag van 
iedere stemming werd vervolgens par Ordre, dat 
wil zeggen per stand, vastgesteld. Dit model kwam 
er derhalve in feite op neer dat Geestelijkheid, Adel 
en Burgerij ieder een even zware stem hadden. 
De Adel en een deel der Geestelijkheid hield bij 
de vergadering van 1789 vast aan dit model: de 
Burgerij en een deel van de Geestelijkheid vond 
echter dat er par Tête gestemd zou moeten 
worden, dat dus iedere afgevaardigde één stem 
zou hebben en dat de uitslag bepaald zou worden 
door de meerderheid der stemmen van de drie 
Standen samen, in plaats van gesplitst per stand. 
 
Dit probleem bleek onoplosbaar en reeds begin 
juni trokken de afgevaardigden van de derde 
stand zich terug uit de Staten-Generaal. Zij 
verzamelden zich op de Kaatsbaan van Parijs, 
vergezeld door een aantal afgevaardigden van 
de eerste stand en riepen zich op 17 juni 1789 uit 
tot Assemblée Nationale, Nationale Vergadering. 
De afgevaardigden op de Kaatsbaan riepen zich 
op die manier uit tot de vertegenwoordigers van 
de gehele Franse natie, in wier naam zij zich aan 
de arbeid zetten om Frankrijk een geschreven 
constitutie te schenken. De Nationale Vergadering 
bracht in augustus 1789 vervolgens de Verklaring 
van de Rechten van de Mens en van de Burger 
voort en in september 1791 een Grondwet voor het 
Koninkrijk Frankrijk, die ook door Lodewijk XVI is 
bekrachtigd en vervolgens in werking is getreden.3

 
Belangrijkste aanstichter van de beweging die 
tot de Kaatsbaan4 leidde was de Zuidfranse 
priester Joseph Emmanuel Sieyès (1748-1836), die 
zowel de motie van 10 juni 1789 had opgesteld 

‘DE GRONDWET ERKENT ENERZIJDS DAT ALLE OVERHEIDSGEZAG 
ZIJN OORSPRONG IN HET VOLK VINDT, mAAR STELT VERVOLGENS 
ONmIDDELLIJK bEGRENZINGEN AAN DE WIJZE WAAROP HET  
VOLK ZIJN SOUVEREINITEIT KAN UITOEFENEN.’

VRIJWILLIGE ZELFbINDING 

Souvereiniteit is absoluut: zij kan niet opgedeeld 
worden en is aldus te begrijpen als een vorm 
van almacht. En zij is eeuwig: in de tijd niet te 
begrenzen en onveranderbaar. In dit begrip 
klinken aldus duidelijke echo’s door van het 
joods-christelijke begrip van Gods almacht, 
die evenzeer ondeelbaar en niet in de tijd te 
beperken is.1 Bodins conceptie van souvereiniteit 
kenmerkt zich bovendien door de gedachte dat 
degene die in de wereld met de souvereiniteit 
bekleed is, gewoonlijk de Vorst, onder normale 
omstandigheden gebonden is aan algemene 
en fundamentele rechtsbeginselen, zoals de 
oude regel Pacta sunt servanda en ook aan de 
fundamentele normen die in de eigen rechtsoorde 
besloten liggen, voor het Franse staatsrecht 
bijvoorbeeld de gebondenheid van de Koning aan 
de geldende voorschriften met betrekking tot de 
troonopvolging. De souverein, kortom, is gebonden 
aan bepaalde natuurrechtelijke beginselen en aan 
de constitutionele basisregels. Maar, en daarin ligt 
tot op zekere hoogte de crux van het hele systeem 
van Bodin, de gebondenheid van de souverein 
aan dergelijke fundamentele normen geldt niet 
indien de noodzaak bestaat ervan af te wijken. En 
degene die beslist over de vraag óf en in hoeverre 
er sprake is van een dergelijke afwijking “si la 
necessité est urgente” is de Koning zelf. In laatste 
instantie blijft de binding van de Vorst aan zelfs de 
meest fundamentele juridische en ethische normen 
dus een vorm van (vrijwillige) zelfbinding. En ook 
daarin openbaart zich uiteraard een parallellie met 
Gods almacht over Zijn schepping.
 
Lange tijd was het in de politieke filosofie 
gebruikelijk dat de zo duidelijk aan Gods almacht 
ontleende souvereiniteit op aarde uitgeoefend  
werd door degene die door zijn zalving en  
kroning binnen het (staats)recht had te gelden 
als de duidelijke representant van God op 
Aarde: de Koning.2 Onder invloed van het 
verlichtingsdenken en in juridische zin met name 
door de Franse Revolutie veranderde dit beeld 
echter dramatisch. 

DE SCHEPPENDE KRACHT VAN HET VOLK
Toen Koning Lodewijk XVI in het najaar van 
1788 definitief besloten had over te gaan tot het 
bijeenroepen van de Staten-Generaal teneinde de 

24 | Denkwijzer | April 2010 | Dienstbaarheid Dienstbaarheid | April 2010 | Denkwijzer | 25 

SAmENVATTING
•   Ons souvereiniteitsbegrip heeft joods-christelijke 

wortels 
• De Verlichting benoemde de natie als souverein 
•  Dit is doorgevoerd in veel Europese grondwetten 
•   Vaak is daarin een spanning te zien tussen volks-

souvereiniteit en de begrenzing van de uitoefe-
ning ervan. 

•   De Nederlandse Grondwet doet geen uitspraak 
over de bron van het overheidsgezag...

•  ... en laat daarmee ruimte voor de traditie waarin 
God die bron is. 



art. 146, het laatste artikel van de Grondwet, erkent 
dat het Duitse volk in alle vrijheid wel een geheel 
nieuwe Grondwet zou mogen uitvaardigen en 
gaat ervan uit dat het volk daarbij niet gebonden 
is aan de beperkingen van art. 79 lid 3. Dit Duitse 
voorbeeld kan moeiteloos worden aangevuld 
met voorbeelden uit andere lidstaten van de EU 
die de volkssouvereiniteit erkennen.12 Telkens valt 
waar te nemen dat er een zekere grondwettelijke 
huiver bestaat om ten volle te erkennen wat de 
consequenties zijn van de volkssouvereiniteit: dat 
het volk, dat in juridische zin almachtig en zich ten 
opzichte van de rechtsorde in de positie van een 

transcendente schepper bevindt, bij machte én 
bevoegd is om àlle bestaande normen, de meest 
fundamentele daaronder begrepen, terzijde te 
schuiven. En met name liberalen, met hun van 
oudsher bestaande voorkeur voor bescherming 
van klassieke grondrechten en hun hang naar 
institutionele garanties, vrezen van oudsher deze 
almacht van het volk.

VERLEGENHEID OF UITKOmST?
In Nederland hebben wij deze conceptuele en 
juridische moeilijkheden altijd weten te vermijden 
omdat wij – na de Bataafs/Franse tijd – in onze 
Grondwet altijd gezwegen hebben over de 
uiteindelijke grondslag van het overheidsgezag.  
Dat had aanvankelijk te maken met het feit dat de 
volkssouvereiniteit als een gezochte en ook vooral 

de Restauratie om de geest die door de  Franse 
Revolutie uit de fles gelaten was daar weer in terug 
te stoppen, heeft uiteindelijk gefaald. De juli-revolte 
van 1830, waarbij de laatste Bourbon-Koning 
Karel X van de troon gestoten werd, handhaafde 
de monarchie, maar ontnam de Koning de 
souvereiniteit: de Revolutie van 1848 verjoeg Koning 
Lodewijk Philips van Orléans van de troon en 
maakte een einde aan het Koningschap in Frankrijk. 
Na het intermezzo van Napoleon III’s tweede 
Keizerrijk koos Frankrijk vanaf 1871 definitief voor 
de republiek – op de grondslag van de souvereine 
natie. België had na zijn afscheiding van Nederland 
in 1830/31 dezelfde stap al gezet, Duitsland volgde 
na de Eerste Wereldoorlog en in zijn kielzog een 
heel scala van nieuwe of herstichte staten. De 
souvereiniteit van het volk is kortom uiteindelijk 
misschien wel het meest succesvolle exportproduct 
van de Franse Revolutie van 1789 geweest. Thans 
is de volkssouvereiniteit in 24 van de 27 lidstaten 
die de Europese Unie telt de grondslag voor de 
uitoefening van het overheidsgezag.
 
En toch betekent dat niet dat de oude spoken 
geheel verdreven zijn. Dat blijkt al als een blik 
geworpen wordt op het type grondwettelijke 
bepalingen dat de volkssouvereiniteit als  
grondslag voor overheidsgezag en rechtsorde 
vermeldt en erkent. Symptomatisch is in dit 
verband art. 20 lid 2 van het Duitse Grundgesetz, 
dat luidt: “Alle staatsgezag gaat uit van het volk.  
Dit gezag wordt door het volk uitgeoefend 
door middel van verkiezingen en stemmingen 
en door specifieke organen op het gebied van 
de wetgeving, bestuur en rechtspraak.”11 De 
Grondwet erkent met andere woorden enerzijds 
dat alle overheidsgezag (dus ook de bindende 
werking van de Grondwet zelf) zijn oorsprong 
in het volk vindt (dat dus zelf aan de Grondwet 
niet is onderworpen), maar stelt vervolgens 
onmiddellijk begrenzingen aan de wijze waarop 
het volk zijn souvereiniteit kan uitoefenen: door 
middel van verkiezingen en door middel van door 
de Grondwet in het leven geroepen organen, 
die uiteraard allemaal wèl aan de Grondwet 
onderworpen zijn. Hetzelfde fenomeen is ook te 
zien bij de grondwetsherzieningsprocedure. Art. 
79 lid 3 van de Duitse Grondwet stelt vast dat de 
tot herziening van de Grondwet bevoegde organen 
bepaalde delen ervan niet mogen wijzigen – maar 

brengen. En omdat de natie almachtig is, zijn haar 
representanten dat in zekere zin ook: zij handelen 
in naam van, maar feitelijk volkomen onafhankelijk. 
Het is dus van groot belang dat de wil van de natie 
op de juiste wijze geconcretiseerd wordt, zodat zij 
geen bedreiging gaat vormen voor de vrijheden en 
rechten van de concrete burgers, vooral als die om 
wat voor reden dan ook een minderheid vormen. 
In een parlement waarin de besten uit de natie zijn 
samengebracht, die in volledige onafhankelijkheid 
van hun kiezers de wil van de natie blootleggen 
en concretiseren, verwacht Sieyès de garantie te 
vinden om dit probleem te kunnen ondervangen.10

 
Het verdere verloop van de Franse Revolutie heeft 
aangetoond dat de hoop die Sieyès gevestigd 
had op een collectieve volksvertegenwoordiging 
van onafhankelijke leden ter voorkoming van 
aantastingen van burgerlijke vrijheden in sommige 
opzichten ijdel bleek: de constituante van 
1793 bestond uit onafhankelijke door het volk 
gekozen vertegenwoordigers en voerde zelfs een 
embryonale variant van een parlementair stelsel 
in, maar schraagde wel gedurende geruime tijd de 
dictatuur van Robespierre en was de voornaamste 
aanjager van de Terreur: de (overigens grotendeels 
door Sieyès zelf geschreven) Grondwet van 1799 
kende eveneens een goed bewerktuigd parlement 
dat door middel van algemeen kiesrecht werd 
gekozen en waarvan de leden onafhankelijk van 
hun kiezers waren, maar was niet bij machte 
om te verhinderen dat Napoleon een steeds 
eenhoofdiger autocratisch bewind voerde – en was 
zelfs in belangrijke mate bedoeld als de facilitator 
van dat bewind. Het is dan ook geen wonder 
dat de theoretici van de Restauratie, die vanaf 
1815 terug konden zien op de gebeurtenissen 
sinds 1789, hun reserves hadden bij een op de 
volkssouvereiniteit gebaseerd parlement als garant 
tegen machtsmisbruik. Sommigen, zoals Benjamin 
Constant, wensten de souvereiniteit van het volk te 
onderwerpen aan de rede; anderen, zoals François 
Guizot, verwierpen de volkssouvereinieit volledig en 
verklaarden de rede zelf (“La Raison”) tot souverein. 
Alleen een parlement dat de representant van 
redelijke belangen was kon als garant tegen 
machtsmisbruik en dictatuur worden gezien.
 
VOLKSSOUVEREINITEIT IN EUROPA
De pogingen van de denkers en bestuurders van 

‘ER bESTAAT EEN GRONDWETTELIJKE HUIVER Om TEN VOLLE TE
ERKENNEN WAT DE CONSEqUENTIES ZIJN VAN VOLKSSOUVEREI-
NITEIT: DAT HET VOLK, DAT IN JURIDISCHE ZIN ALmACHTIG IS, 
bIJ mACHTE éN bEVOEGD IS Om àLLE bESTAANDE NORmEN, 
TERZIJDE TE SCHUIVEN.’ 
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vaak blijk geven van dezelfde aarzelingen omtrent 
de wijsheid van datzelfde volk die ook reeds in de 
18e eeuw aan te treffen waren: zo is nog nimmer 
voorgesteld om ook belasting- en begrotingswetten 
of regelgeving met betrekking tot de monarchie 
aan referenda te onderwerpen. Ook bij moderne 
liberalen en politieke vernieuwers is het spook van 
het onberekenbare, maar juridisch almachtige volk 
kennelijk niet voorgoed te ruste gelegd.
 
GODSSOUVEREINITEIT EN DE GRONDWET 

Ons grondwettelijk bestel, dat zwijgt over de 
vindplaats van de souvereiniteit, maakt het mogelijk 
om ook die andere traditie, waarin God de bron 
van alle overheidsgezag is, te blijven verdedigen 
naar positief recht. En de erkenning van God als 
bron van overheidsgezag maakt het mogelijk 
om de uitoefening van dat overheidsgezag te 
koppelen aan een juridisch veel betrouwbaarder 
bron dan volk of natie. Daarvan weten we, zo 
toont ons de geschiedenis sinds 1789, immers 
nooit geheel zeker of het een goede Schepper 
van de rechtsorde of een kwaadwillende Demiurg 
is. En juist omdat de onderworpenheid aan God 
per definitie grenzen stelt aan de uitoefening van 
het overheidsgezag (terwijl de uitoefening van het 
gezag uit naam van de souvereine natie dat in het 
geheel niet hoeft te betekenen, zoals Napoleons 
régime al bewees) is, paradoxaal genoeg, de 
erkenning van de Godssouvereiniteit conceptueel 
gezien een veel betere garantie voor het behoud 
van klassieke vrijheidsrechten en procedurele 
waarborgen waaraan liberalen zo hechten dan de 
volkssouvereiniteit. Kortom: wie de vrijheid liefheeft, 
vertrouwe op God! n

overheidsgezag en maakt het derhalve mogelijk om 
daarover juridisch van mening te verschillen. Met 
name sinds de Tweede Wereldoorlog is het thema 
in Nederland ook min of meer stilzwijgend op de 
staatsrechtelijke rommelzolder geplaatst. Pas de 
laatste jaren komt daar weer verandering in. De 
roep om staatsrechtelijke vernieuwingen, zoals de 
gekozen minister-president, de gekozen burgemees- 
ter, het correctief wetgevingsreferendum en een 
gewijzigd kiesstelsel vinden eigenlijk alle hun grond- 
slag in de overtuiging dat ‘het volk’ of ‘de burger’ 
de eigenlijke drager van de souvereiniteit is en in de 
huidige constitutionele verhoudingen onvoldoende 
‘aan zijn trekken’ komt. De werkgroep Grondwet 
van de Nationale Conventie, die enkele jaren gele- 
den voorstellen deed voor constitutionele vernieu- 
wingen, pleitte in haar voorbereidend rapport voor 
een nieuw hoofdstuk algemene bepalingen in de 
Grondwet waarin onder meer een bepaling opge- 
nomen zou moeten worden die de volkssouvereini- 
teit zou erkennen.13 Ook de Staatscommissie-
Thomassen, die voorstellen voor grondwetsaan-
passingen moet doen, heeft tot taak na te denken 
over een nieuw hoofdstuk algemene bepalingen, 
waarin (wellicht) een dergelijke norm opgenomen 
zou (dienen te) worden. Het is op zijn minst opmer-
kenswaardig dat de politieke vernieuwers die de 
macht ‘aan het volk terug willen geven’ tegelijkertijd 

Franse uitvinding sterk aan aantrekkingskracht 
had ingeboet, terwijl aan de andere kant 
de vorstensouvereiniteit van den beginne af 
door Willem I eveneens werd afgewezen: hij 
wenste zijn Koningsschap aan een Grondwet 
te onderwerpen. Ook later zijn er nimmer meer 
serieuze pogingen ondernomen om een duidelijke 
souvereiniteitsgrondslag aan onze Grondwet te 
verbinden. Zeker vanaf het einde van de 19e eeuw 
leefde bij liberalen en sociaal-democraten wel de 
overtuiging dat de grondslag voor het overheids-
gezag in het volk gezocht moet worden, maar 
dit vertaalde zich toch eerder in pleidooien voor 
uitbreiding van het kiesrecht en versterking van 
de rol van de Staten-Generaal dan in een streven 
om de volkssouvereiniteit ook daadwerkelijk in de 
Grondwet op te nemen. Een dergelijk streven zou 
ook vrijwel kansloos geweest zijn: de confessionele 
partijen (met name de protestante) verwierpen haar 
en zochten vanuit een antirevolutionaire overtuiging 
de grondslag voor het overheidsgezag in God. Nog 
altijd hebben CDA, ChristenUnie en SGP de Gods-
souvereiniteit in hun beginselprogramma’s staan. 
 
RECENTE ONTWIKKELINGEN
De Nederlandse Grondwet is daarmee één van 
de zeer weinige grondwetten in de wereld die 
geen uitspraak doet over de uiteindelijke bron van 

‘DE ERKENNING VAN DE GODSSOUVEREINITEIT IS CONCEPTUEEL 
GEZIEN EEN VEEL bETERE GARANTIE VOOR HET bEHOUD VAN 
KLASSIEKE VRIJHEIDSRECHTEN DAN DE VOLKSSOUVEREINITEIT. 
KORTOm: WIE DE VRIJHEID LIEFHEEFT, VERTROUWE OP GOD!’ 
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beleid, onder meer door de toegankelijkheid 
van coffeeshops te beperken. We willen graag 
doorgaan op de ingeslagen weg. 

VEILIGHEID 
Willen we mensen opnieuw verantwoordelijkheid 
kunnen geven, dan zijn veiligheid en leefbaarheid 
van de wijken een topprioriteit. Veiligheid heeft niet 
alleen te maken met handhaving en lik-op-stuk-
beleid, maar ook met de fysieke leefomgeving, de 
sociale samenhang, de interactie tussen politie 
en burgers, de interventies bij probleemgezinnen 
en integratie. In overleg met burgers, politie, 
middenstand, scholen en lokale overheid wordt 
straat voor straat en wijk voor wijk criminaliteit en 
verloedering tegengegaan.

ONDERWIJS 
Evaluaties tijdens de afgelopen regeringsperiode 
hebben laten zien dat het onderwijs zich 

onvoldoende met kennisopbouw en kennis-
overdracht bezig heeft gehouden. Ook is het 
aantal opleidingen enorm gegroeid (vooral op 
MBO-niveau). Wij willen meer focus op resultaten 
en kwaliteit. Daarnaast wensen we meer aandacht 
voor zorgleerlingen, hoogbegaafdheid en het 
tegengaan van schooluitval.

CHRISTELIJK-SOCIAAL 
In een christelijk-sociale samenlevingsvisie 
leven mensen niet voor zichzelf, maar 
dragen ze verantwoordelijkheid voor de 
samenlevingsverbanden waarin ze zijn geplaatst. 
De overheidstaak is principieel begrensd. Tegelijk 
benadrukt de ChristenUnie de unieke taak van 
de overheid om de publieke gerechtigheid te 
bevorderen en schild voor de zwakken te zijn. 
Daarom heeft de ChristenUnie bijzondere aandacht 
voor de ingrijpende gevolgen van hervormingen 
voor kwetsbare groepen. Dat is niet hetzelfde 

omroepbestel. De ChristenUnie staat pal voor 
de vrijheid om je hart te laten spreken – ook in 
het publieke domein – en de vrijheid om je eigen 
personeelsbeleid te voeren. Bij goede spelregels 
over gebruik van overheidsgeld kan hier ook ruimte 
voor verschil zijn.

OPKOmEN VOOR KWETSbAREN 
Kwetsbaar leven – ongeboren baby’s, ouderen, 
gehandicapten, verslaafden – verdient onze volle 
bescherming en zorg. We willen geen schaduwrand 
in onze samenleving waarin mensen aan hun lot 
worden overgelaten.
Het ministerie voor Jeugd en Gezin heeft zijn 
bestaansrecht bewezen. De nadruk op preventie 
en de versterking van de eigen kracht van jeugd, 
hun ouders en opvoeders is in gang gezet. Het 
belang van het gezin is nu breed erkend en de 
jeugdwerkloosheid wordt bestreden. Daarnaast 
is een kentering ingezet in het alcohol- en drugs-

Het nieuwe verkiezingsprogramma

DOOR DE VERKIEZINGSPROGRAmmACOmmISSIE

Na de val van het kabinet is het schrijven 
van het verkiezingsprogramma in hogere 

versnelling gezet. In dit artikel wil de 
verkiezingsprogrammacommissie alvast een tipje 

van de sluier oplichten.

EEN TIPJE VAN DE SLUIER

De ChristenUnie heeft met haar christelijk-
sociale politiek in deze kabinetsperiode op een 
aantal belangrijke terreinen een trendbreuk in 
gang gezet: meer aandacht voor jeugd en gezin, 
armoedebestrijding en schuldhulpverlening, 
verwezelijking van een pardonregeling, vergroening 
van de economische groei, hulp voor slachtoffers 
van mensenhandel, meer zorgvuldigheid rond 
de uitvoeringspraktijk van de abortus- en 
euthanasiewet, en een nieuwe Deltawet om ook 
in de toekomst de veiligheid tegen het water te 
waarborgen. De resultaten van drie jaar zijn reden 
tot trots, maar niet voor zelfgenoegzaamheid. Het is 
een basis om op voort te bouwen.

bLOEIENDE SAmENLEVING
Nederland anno 2010 is een land onder spanning. 
Er zijn gelukkig heel veel mensen die het land 
willen opbouwen. Talloze betrokken burgers die de 
handen uit de mouwen steken en actief zijn in hun 
buurt, vrijwilligersorganisaties, sportverenigingen 
of kerken. Tegelijk maken veel burgers zich zorgen 
of zijn zelfs boos. Zij ergeren zich aan verloedering, 
overlast, onveiligheid en bestuurders die vooral voor 
zichzelf zorgen. Ze voelen zich in hun zorgen vaak 
in de steek gelaten door een weinig daadkrachtige 
overheid. In deze tijd waarin er groeiende behoefte 
is aan hernieuwde morele oriëntatie heeft de 
ChristenUnie – als voluit christelijke partij in een 
pluriforme samenleving – een verhaal waar ons land 
mee gediend is. 

OmGAAN mET VERSCHIL 
De integratie van nieuwkomers is een van de  
grote sociale kwesties van onze tijd. We zullen 
helder moeten maken welke waarden ons binden 
en hoe we met elkaar omgaan. Wat mag een land 
vragen van zijn burgers (of ze in Nederland zijn 
geboren of niet), en wat mogen burgers van elkaar 
verwachten? Wat ons betreft, moet integratie gaan 
over burgerschapsvorming. Dat het leren van 
de Nederlandse taal en het kwalificeren voor de 
arbeidsmarkt daarvan deel uitmaakt is evident. 
Maar als we respectvol met elkaar omgaan, is er 
ook ruimte voor culturele verschillen. 
Hiermee is het leven met religieuze verschillen 
nog niet makkelijk. Er is een paars (libertair) 
sentiment dat steeds minder ruimte laat voor 
bijzonder onderwijs, christelijke zorginstellingen, 
levensbeschouwelijk jeugdwerk en een pluriform 
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‘DOOR DE KOSTEN VAN TRANSPORT, UITPUTTING VAN 
GRONDSTOFFEN EN mILIEUSCHADE IN DE HELE LEVENSCyCLUS 
VAN HET PRODUCT DOOR TE bEREKENEN IN DE KOSTPRIJS,  
ZAL DE CONSUmENT OOK GESTImULEERD WORDEN Om TE KIEZEN 
VOOR DUURZAmE PRODUCTEN.’ 

WERK EN ZORG 
Als we het niveau van publieke voorzieningen, de 
AOW-uitkeringen en de kwaliteit van de zorg hoog 
willen houden, dan is het wegens de vergrijzing 
noodzakelijk om de arbeidsparticipatie te verhogen 
en de collectieve uitgavengroei remmen. Maar we 
willen hierbij de kwetsbaren en de kinderen niet uit 
het oog verliezen. De sterkste schouders zullen de 
zwaarste lasten moeten dragen .
De ChristenUnie benadrukt het belang dat ieder 
mens zijn talenten kan inzetten in werk, gezin en 
maatschappij. Enerzijds willen we inzetten op 
scholing en het vergroten van de inzetbaarheid 
op de arbeidsmarkt. Anderzijds is de inzet als 
opvoeder, mantelzorger en vrijwilliger minstens 
zo belangrijk voor het sociaal kapitaal van de 
samenleving. 
De ChristenUnie wenst een effectievere 
werkloosheidsregeling, waarbij werkgevers en 
werknemers meer geprikkeld worden te investeren 
in scholing en inzetbaarheid op de arbeidsmarkt, 
zodat werknemers bij ontslag sneller elders 
aan het werk komen. Dit kan door werkgevers 
verantwoordelijk te maken voor loondoorbetaling 
tijdens de eerste maanden na ontslag, mogelijk 
deels in sectoraal verband. Een publiek vangnet is 
pas na afloop van deze periode aan de orde als de 
werknemer geen baan heeft gevonden. 
Om ouders optimale keuzevrijheid te geven 
in de verdeling van arbeid, kinderopvang en 
zorgtaken, zullen de regelingen die bestemd zijn 
voor kinderen gerichter en eenvoudiger moeten 
worden. De ChristenUnie wil daarom dat er 
maar twee regelingen overblijven. Eén gericht op 
inkomensondersteuning van alle gezinnen met 
kinderen (een vast inkomensonafhankelijke voet 
met een inkomensafhankelijke kop). En één gericht 
op ondersteuning van de combinatie van werk en 
gezin door een vrij besteedbaar fiscaal voordeel, 
ongeacht de vorm van opvang waarvan de ouders 
gebruik maken. 

OVERHEIDSFINANCIëN 
De ChristenUnie staat voor gezonde 
overheidsfinanciën. Goed rentmeesterschap 
vraagt een goed beheer van overheidsfinanciën. 
Het begrotingstekort en de staatsschuld zijn de 
laatste jaren sterk opgelopen. De schuld dient in 
een verantwoord tempo te worden teruggedrongen 
om het economisch herstel niet teniet te doen. Om 

te voldoen aan de eisen van het Stabiliteits- en 
Groeipact dient Nederland het tekort in 2013 weer 
te hebben teruggebracht tot maximaal 3% BBP. Dit 
betekent dat er tot 2013 zo’n 4-8 miljard bezuinigd 
moet worden. Hierbij dient een weloverwogen 
mix van ombuigingen en lastenverzwaring te 
worden nagestreefd. Om ook op de lange termijn 
te streven naar houdbare overheidsfinanciën is 
het – met het oog op de vergrijzing en het opraken 
van de gasvoorraden – noodzakelijk om tot 2023 
per kabinetsperiode 2%BBP te bezuinigen. De 
ChristenUnie staat voor doorvoering van de reeds 
voorgestelde maatregelen aangaande de AOW, 
de zorg en het eigenwoningforfait, waarmee we 
voldoen aan de opgave voor deze kabinetsperiode.

ZORG 
De ChristenUnie wil dat het beroep op de 
collectief gefinancierde zorg niet automatisch blijft 
groeien. De toelating van dure nieuwe medische 
behandelingen tot het algemene pakket moet 
zorgvuldig overwogen worden. Verder kan het 
basispakket meer worden gericht op risico’s die 
niet ‘bij het leven horen’. Via aanvullende pakketten 
kunnen mensen zich bijverzekeren. Sprekend 
voorbeeld is de anticonceptiepil boven de 21 jaar. 
De Christenunie wil voorts door versterking van de 
eerstelijnszorg en de ketenzorg bevorderen dat zorg 
dicht bij de patiënt wordt geleverd, wat ongewenste 
toestroom naar tweedelijnszorg kan afremmen.
In de langdurige zorg wordt de AWBZ meer gericht 
op de kwetsbare groepen met onverzekerbare 
risico’s. Deze AWBZ leent zich niet voor 
marktwerking. 
Het moet normaler worden dat ouderen die daartoe 
in staat zijn, meer bijdragen aan de kosten van 
het wonen en de aanschaf van hulpmiddelen 
die horen bij het ouder worden (rollator). Dit ligt 
anders bij chronische en zware zorgbehoefte. 
Een groter beroep op de inzet van de naaste 
omgeving bij de dagelijkse zorg voor ouderen kan 
worden overwogen. De eigen-kracht-conferenties 
die al worden gebruikt in de jeugdzorg, kunnen 
worden uitgebreid naar het terrein van ouderen- en 
gehandicaptenzorg. Maar uiteindelijk moet een 
beroep op de zorgplicht van de gemeente via de 
WMO een vangnet bieden voor mensen zonder 
toereikend sociaal netwerk. 

WONINGmARKT 

te gaan. Te volgen door internationale afspraken 
over voedselproductie en consumptie. 

DUURZAAm CONSUmEREN 
Onderzoek geeft aan dat de burger over het 
algemeen een positieve houding heeft ten opzichte 
van het verminderen van de milieudruk. Opmerkelijk 
is echter dat burgers met een uitgesproken 
positieve houding in de praktijk geen andere keuzen 
maken dan burgers met een neutrale houding. 
De burger heeft behoefte aan meer sturing vanuit 
de overheid en betere voorlichting over duurzaam 
inkoopgedrag. Daarom willen wij met andere landen 
afspraken maken over productlabeling en het weren 
van niet-duurzame producten.
Door de kosten van transport, uitputting 
van grondstoffen en milieuschade in de hele 
levenscyclus van het product door te berekenen in 
de kostprijs, zal de consument ook gestimuleerd 
worden om te kiezen voor duurzame producten. Dit 
kan onder meer bereikt worden door vergroening 
van het belastingstelsel; door een verdere 
verschuiving van belasting op arbeid naar milieu en 
grondstoffen. 

DUURZAAm ONDERNEmEN 
Het bedrijfsleven neemt op dit gebied al veel eigen 
verantwoordelijkheid, maar kan hiertoe nog meer 
worden gestimuleerd. Nederland kan strengere 
milieuregels stellen, die dwingen tot innovatie. 
De overheid zal het bedrijfsleven hierin steunen. 
Het momentum van de kredietcrisis kan gebruikt 
worden voor versterking van het wetenschappelijk 
onderzoek en het MKB als kraamkamers voor 
innovatie. Om investeerders in duurzame producten 
meer zekerheid te bieden, zijn wij voorstander van 
langjarige fiscale regelingen in plaats van tijdelijke, 
geplafonneerde subsidieregelingen.

DIENSTbARE OVERHEID
De financiële crisis heeft harde klappen aan onze 
economie en overheidsfinanciën uitgedeeld: het 
overschot van 0,7%BBP in 2008 is omgeslagen 
in een tekort van -6,1%BBP (36 miljard) in 2010. 
Op de arbeidsmarkt ijlt de crisis na en loopt de 
werkloosheid op tot 500.000 personen. Mede 
dankzij goede en gecoördineerde beleidsreacties 
van overheden wereldwijd is de klap van de crisis 
relatief goed opgevangen en zijn tekenen van 
economisch herstel zichtbaar. 

als op de bres staan voor het behoud van de 
verzorgingsstaat: de ChristenUnie valt te typeren als 
beschermer van de zwakken, niet als beschermer 
van de verzorgingsstaat. 
De ChristenUnie kiest voor het versterken van 
lokale gemeenschappen, zodat mensen zich 
minder afhankelijk voelen van de overheid en 
onpersoonlijke systemen en meer ruimte krijgen 
voor hun rol in de lokale ‘civil society’. 

DUURZAAmHEID 
De wereldbevolking consumeert meer dan de 
aarde duurzaam kan opbrengen. Het economische 
systeem stimuleert ontbossing, overbevissing en 
ernstige vervuiling van ons natuurlijk leefklimaat.  
Wij zijn als mensen geschapen naar het beeld van 
God, geroepen tot zorg voor de medemens en de 
schepping. Het onwetend, ongewild of bewust 
meewerken aan de vernietiging van elkaar en het 
milieu staat hiermee in schril contrast. 
 
TRIPLE R 
Het bedrijfsleven is de motor van de economie 
en daarom dient ondernemerschap gestimuleerd 
te worden. Maar we willen wel koers zetten naar 
een duurzame economie door triple-p (people, 
planet, profit) te richten op triple-r (rechtvaardigheid, 
rentmeesterschap en relevantie). Rechtvaardiger 
in het verdelen van grondstoffen en het omgaan 
met mensenrechten in productieprocessen. Beter 
rentmeesterschap door het streven naar een 
afname van de milieudruk. Relevanter door niet 
alleen te kijken naar de groei van de economie, 
maar ook naar welzijn, tevredenheid, geluk en 
vertrouwen. 

De overheid bevordert duurzame innovatie  
langs de route van menswaardig, eco-efficient 
en eco-effectief produceren. Menswaardig door 
het mijden van uitbuiting en kinderarbeid. Eco-
efficient door het leveren van goederen en diensten 
die leiden tot minder afval, minder vervuiling en 
minder kosten. Eco-effectief door het maken 
van producten die aan het eind van hun leven 
biologisch afbreekbaar zijn of kunnen worden 
hergebruikt. 
Op mondiaal en Europees niveau wil de 
ChristenUnie afspraken maken om de emissie van 
broeikasgassen terug te dringen en roofbouw in de 
vorm van ontbossing en onbegrensde visserij tegen 
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DOOR ED ANKER, TWEEDE KAmERLID CHRISTENUNIE

In een debat met scholieren in Wijk en Aalburg komen we te spreken over drugsbeleid. Mijn aanwezige PvdA-
collega wil softdrugs legaliseren, maar criminaliteit keihard aanpakken. Enige tijd later is er een debat over drugs 
bij Pauw en Witteman. Weer klinkt die sprookjesachtige taal van vrije drugs, maar ondertussen wel de crimi-
naliteit keihard aanpakken. Een partijbijeenkomst van de PVV in Almere: ‘Crimineel tuig? Keihard aanpakken!’ 
Spoeddebat over problemen in Gouda: keihard aanpakken. Problemen in de prostitutie? Niet verder reguleren, 
maar wel mensenhandel… U begrijpt waar ik heen wil.

HET SmURFEN VAN HET bINNENHOF 
Politici hebben soms de neiging om elkaar na te praten, en op dit punt begint het echt pijnlijk te worden. Links 
en rechts bedienen zich van de term. ‘Keihard aanpakken’ is een soort collectieve vluchtheuvel geworden. Het 
klinkt goed en je krijgt geen vragen meer. De inzet is duidelijk, maar nooit wordt eens duidelijk gezegd wat er 
mee bedoeld wordt. ‘Keihard aanpakken’ is daarmee het ‘smurfen’ van het Binnenhof geworden. 
Politiek moet duidelijk zijn en mensen moeten weten wat ze van je kunnen verwachten. Op het moment dat 
politici onduidelijk zijn, kun je de gekste dingen invullen voor hun woorden.  
En er worden ook wel eens hele gekke dingen gezegd. Zo is er destijds voorgesteld om het leger uit Afghanistan 
terug te halen en direct door te sturen naar Gouda om daar orde op zaken te stellen. Ik ben in Gouda geweest 
en heb mensen gesproken die inderdaad veel last hebben van criminaliteit. Hoewel ook zij weten dat een tank in 
de straat geen oplossing is, komt het wel tegemoet aan de gevoelens van wanhoop die er soms zijn.  

GEDULDIG CHIRURGENWERK 
Als politicus van de ChristenUnie stoort mij dat. Ik wil geen gratis politiek bedrijven waarmee ik mensen sus met 
onzinverhalen en vage woorden. Ik wil me inzetten voor rechtvaardigheid en barmhartigheid. Daarom zijn we 
met een paar mensen bij elkaar gaan zitten en hebben het ChristenUnie-veiligheidsberaad opgericht. In deze 
partijcommissie zijn we aan het werk om echte oplossingen voor problemen te vinden. En dan blijkt dat keihard 
aanpakken de lading niet eens dekt. Als we dan gaan aanpakken, laten we dat dan serieus doen. Een gemeente 
als Gouda is een voorloper aan het worden in het aanpakken van duurzame veiligheidsproblematiek. Dat is een 
combinatie van handhaving en investeren in hulpverlening aan gezinnen met opvoedingsproblemen. Dat is een 
serieuze aanpak, en dat is geduldig chirurgenwerk.

WAAKZAAm EN DIENSTbAAR 
Dit nummer van DenkWijzer gaat over dienstbaarheid. Dienstbaarheid moet ook vorm krijgen in de bijdrage die 
de ChristenUnie levert aan een debat. Als wij nu zien dat er in het veiligheidsdebat een inhoudsloze verharding 
plaatsvindt dan is het onze taak om daar een heilzame invloed te hebben. Ik voel me nu al verbonden met het 
motto van de politie ‘Waakzaam en dienstbaar’.

ColumnKeihard aanpakken!
allerarmsten in deze wereld. Het perspectief op 
verhoging naar 1%BBP ligt op dit moment buiten 
bereik, maar willen wij voor de langere termijn niet 
loslaten. Bij internationale samenwerking streven we 
naar armoedebestrijding, maar ook naar versterking 
van de economie, de rechtszekerheid en het 
ontwikkelen van een hoogwaardige infrastructuur 
van onderwijs, gezondheidszorg en communicatie.  
De overheid zou zich niet langer moeten 
bezighouden met lokale armoedebestrijding.  
Dat is primair een taak van particuliere 
hulporganisaties. Wel kan de overheid deze 
organisaties via medefinanciering ondersteunen. 
Particuliere hulporganisaties staan dichter bij  
de lokale bevolking en bouwen langere relaties  
op. Donateurs geven niet alleen steun, maar 
houden hen ook scherp. Ze komen vaak in 
landen waar westerse overheden niet mee willen 
samenwerken.
Volgens de ChristenUnie gaat er veel mis met hulp 
die gegeven wordt via het multilaterale kanaal (VN, 
Wereldbank, EU) en het bilaterale kanaal (hulp van 
overheid naar overheid). De internationale instituten 
zijn log en hebben hoge overheadkosten. Wel is het 
multilaterale kanaal belangrijk voor het bereiken van 
hulpafstemming en het maken van internationale 
afspraken. Hervormingen zijn noodzakelijk, zodat 
zij zich meer richten op deze kerntaken. Bovendien 
moet het democratisch gehalte van Wereldbank 
en IMF verbeterd worden, opdat de invloed van 
westerse landen in het nadeel van arme landen 
vermindert. Door te stimuleren dat staatsobligaties 
uitgegeven worden in de valuta van het land 
in plaats van in dollars, zullen overheden meer 
verantwoordelijkheid moeten nemen voor hun eigen 
beleid. Westerse landen moeten hun agrarische 
productie beperken en de exportsubsidies 
afschaffen, zodat westerse producten niet langer 
voor dumpprijzen in ontwikkelingslanden terecht 
komen, waardoor de lokale economie wordt 
verstoord. Ook moeten de milieukosten van het 
transport beter verwerkt worden in de prijs, om 
de lokale productie en consumptie te stimuleren. 
Tenslotte stimuleren we de lokale bewerking van 
grondstoffen, ten behoeve van de groei van de 
werkgelegenheid in die landen. 
In de bilaterale hulp heeft het onze voorkeur dat 
Nederland zich vooral inzet in de sectoren waar ze 
sterk is, denk aan watermanagement, landbouw, 
milieu en justitie. n

De ChristenUnie wil de huidige bevoordeling van 
hogere inkomens op de woningmarkt tegengaan, 
eigen woningbezit voor starters toegankelijker 
maken en het aflossen van hypotheekschulden 
bevorderen. Dat betekent dat de hypotheekrente 
voor alle inkomens tegen hetzelfde tarief 
aftrekbaar wordt, waarbij het aftrekbare bedrag 
forfaitair afneemt door een aflossing in 30 jaar 
te veronderstellen. Ook het scheef wonen op 
de huurmarkt kan worden tegengegaan door 
corporaties meer vrijheid te geven om huren te 
koppelen aan inkomen, terwijl de vermogens van 
corporaties worden benut om te investeren in 
herstructurering en voldoende sociale woningbouw.

SLAGVAARDIGE OVERHEID 
Het vertrouwen van burgers in de overheid 
heeft de laatste jaren een deuk opgelopen. 
Uitbesteding van publieke taken aan zelfstandige 
bestuursorganen of marktpartijen heeft niet altijd 
tot betere dienstverlening en kwaliteit geleid. 
Bovendien wordt er veel langs elkaar heen gewerkt. 
Dat er belastinggeld wordt verspild aan een 
inefficiënt overheidsapparaat is niet uit te leggen. 
De ChristenUnie wil een slagvaardig en krachtig 
overheidsapparaat, dat dicht bij de burger staat en 
zich beperkt tot kerntaken en strikte handhaving 
van wetten en regels.

INTERNATIONALE GERECHTIGHEID 
Er komt steeds meer kritiek op ontwikkelings-
samenwerking. Deze is met name gericht op de 
gebrekkige effectiviteit van de hulp. De kritiek wordt 
door velen aangegrepen om flink te willen snoeien 
in het budget voor ontwikkelingshulp. Toch is de 
levensverwachting in ontwikkelingslanden de laatste 
25 jaar met 10 jaar gestegen, is het percentage 
kinderen dat naar school gaat verdubbeld en leven 
minder mensen in armoede. Toch zijn er nog altijd 
meer dan 1 miljard mensen met een inkomen onder 
het bestaansminimum. 
Uit kritische evaluaties blijkt dat goedbedoelde hulp 
soms contraproductief is, omdat het hulpverslaving 
of corruptie in de hand kan werken. Bovendien 
ontneemt het sommige regeringen de noodzaak 
om belastingen te heffen en verantwoording af te 
leggen aan de bevolking. 
Hoe dan wel? Wij handhaven het budget op 
0,7%BBP. Dat is een kwestie van beschaving, 
die uitdrukking geeft aan de solidariteit met de 
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De overheid  en de kerk
HOE EEN WETHOUDER DAAR TEGENAAN KIJKT
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vaak in een lastig spanningsveld. Niet-christenen 
verdenken je er snel van dat je niet onpartijdig 
bent. Op mij rustte bijvoorbeeld de verdenking dat 
ik de eventuele komst van openbaar voortgezet 
onderwijs wilde tegenhouden. En kerkmensen 
leven in de veronderstelling dat je je christelijke 
nest – lees: identiteitsgebonden instellingen en 
activiteiten – wel even een voorkeursbehandeling 
geeft.3

mENSEN mET EEN GEZICHT
Door je brede inzet voor iedereen toon je hart voor 
de héle samenleving en daarmee doe je recht aan 
het feit dat de overheid onpartijdig is en niet een 
geloof of politieke overtuiging bevoordeelt.
Maar van de weeromstuit denken velen (en niet 
alleen in Amsterdam) dat die onpartijdigheid het 
beste kan worden gewaarborgd door ‘neutrale’ 
functionarissen (lees: niet-christenen). En 
vervolgens dan valt onmiddellijk de kreet van 
scheiding tussen kerk en staat. Onder het mom 
van die scheiding wil men ook geloof en politiek 
scheiden… 
De grote vraag is echter of dat wel kan. Bestaan 
waardenvrije, neutrale mensen? Mijns inziens niet. 
Neutrale, onafhankelijke en objectieve mensen 
bestaan niet. En voor alle duidelijkheid, dan heb 
ik het niet alleen over christenen. Ook mensen die 
geen volgeling van Jezus Christus zijn hebben hun 
opvattingen, hun kijk op de samenleving en hun 
mening over leven en dood. En dat lijkt me ook 
zeer wenselijk. Dat hoort bij mensen. Het is mijns 
inziens een illusie te denken dat iemand ongekleurd 
tegen de wereld aankijkt. Als het al niet je politieke 
overtuiging is, dan zijn het nog wel je herkomst en 
je opvoeding die je kijken op het leven bepalen.

HELDERE IDENTITEIT
Van ChristenUnie-bestuurders weet men meestal 
dat ze trouw lid zijn van een kerkelijke gemeente. En 
er is niks mis mee dat men dat weet, integendeel 
zelfs. Ik vind dat je daar helder en transparant in 
moet zijn. Kom daar mee voor de dag! (Bijvoorbeeld 
ook als je een toespraak houdt bij een eerste 
steenlegging bij een moskee.) Goed functioneren 
vindt zijn basis in authentiek zijn. Aangezien 
iemands overtuiging tot de kern behoort van wie je 
bent, betekent dat dan ook dat die open en eerlijk 
getoond moet worden. Dan weet iedereen waar 
hij met jou aan toe is. Op mijn werkkamer in het 

gemeentehuis hangt een kruis van formaat, het 
meest zeggende symbool van het christelijk geloof, 
van mijn persoonlijke levensovertuiging.
Leven en werken vanuit een overtuiging (en dat 
doet iedereen meer of minder bewust) geeft vaak 
extra drive en kracht. Leven vanuit een roeping kan 
volharding en doorzettingsvermogen opleveren. En 
daarbij is de omgeving toch gebaat? 
Dit geldt in de politiek, maar ook in de rest van 
het maatschappelijk leven. Amsterdam is een dief 
van zichzelf als ze identiteitsgebonden instellingen 
laat stoppen met hun werk. Het Leger des Heils 
doet fantastisch werk in de opvang van mensen, 
serveert soep met ballen aan arme drommels 
en zwervers. Zoals zij dat doen kan niemand het 
beter. Doodeenvoudig omdat zij passie hebben 
voor iedereen, zonder aanziens des persoons, 
vanuit hun geloof in de levende en genadige God. 
Doordat die heilssoldaten die soep uitdelen aan 
iedereen hebben ze iets van die onpartijdigheid die 
de overheid ook hoort te hebben zonder dat ze hun 
passie voor Jezus aan de kant zetten. 

IN DE PRAKTIJK
Het formuleren van Wmo-beleidsregels, het 
verstrekken van rolstoelen en trapliften, het 
verstrekken van (bijzondere) bijstand,  dat 
vindt plaats op basis van vaste en objectieve 
(kwaliteits-)kaders. Iemand die recht heeft op een 
bouwvergunning moet hem krijgen, wie hij ook zijn 
mag.
Als er iemand de aula van de gemeentelijke 
begraafplaats wil gebruiken moet dat een adequate 
ruimte zijn zonder religieuze symbolen, voor 
iedereen acceptabel. Maar als moslims een moskee 
met minaret willen bouwen lijkt het me ook voor een 
wethouder van de ChristenUnie die zijn rol speelt 
binnen de overheid onmogelijk om dat te willen 
tegenhouden. Daarmee zegt de christelijke mens 
achter de wethouder niet dat de God van de bijbel 
dezelfde is als Allah, maar belijdt hij als bestuurder 
dat er vrijheid van godsdienst, een grondwettelijk 
recht waar hij zelf ook zijn zegeningen aan ontleent, 
erkent en zich daaraan van harte onderwerpt.

Samenwerken met identiteitsgebonden instellingen
De (lokale) overheid, ambtenaar en bestuur, kunnen 
zonder invloed van buiten geen goed product 
afleveren. Bij het ontwikkelen van beleid en de 
evaluatie ervan is de betrokkenheid van burgers 

Samenwerking tussen kerk en overheid is er 
de eeuwen door geweest. En dat is volgens mij 
meestal tot heil van de samenleving gebleken. 
Zonder het initiatief van de kerk was de opgave van 
de burgerlijke gemeente Amsterdam om de zorg 
goed te regelen voor oude mannen en vrouwen in 
wezen onmogelijk geweest.
Toen de wereldleider Churchill na Wereldoorlog II 
Amsterdam aandeed, beschikte de gemeente niet 
eens over een passende ontvangstruimte. Daartoe 
werd toen maar de eetzaal van de (christelijke) 
Amstelhof ingezet! En niemand keek er raar van op, 
heb ik de indruk.

SINDSDIEN
Sinds de stichting van de Amstelhof zijn er eeuwen 
voorbij gegaan. Protestantse kerken en christenen 
hebben een aantal eeuwen vanuit een riante 
meerderheidspositie, vanuit macht, hun invloed 
kunnen uitoefenen. In de 20ste eeuw is er duidelijk 
een einde gekomen aan de dominantie van de kerk. 
Christenen zijn in Nederland een minderheid 
geworden. En dat is door sommige niet-christenen 
als een bevrijding beleefd. Dat blijkt wel uit de 
Nederlandse literatuur van na de Tweede Wereld-
oorlog.  Ik betwijfel ook of christenen in de tijd 
dat zij een meerderheid vormden altijd wel zo 
respectvol omgingen met medeburgers die niet ge- 
loofden. Of hen wel voldoende ruimte werd gebo-
den. Misschien zijn de rollen wel omgekeerd toen 
de christenen in een minderheidspositie terecht 
kwamen en was de antigodsdienstigheid enige 
decennia lang nadrukkelijk in de samenleving 
aanwezig.  Misschien heeft dat er wel toe bijgedra- 
gen dat  de onderlinge betrokkenheid en verweven- 
heid tussen kerk en overheid de tweede helft van 
de twintigste eeuw is verkild. Er was meer sprake 
van gepaste afstand, van gereserveerdheid zelfs. 

In mijn ogen komt daar de laatste jaren 
verandering in. De na de Tweede Wereldoorlog 
opgebouwde verzorgingsstaat is door de overheid 
niet meer overeind te houden. De kerken en 
identiteitsgebonden instellingen die toen naar de 
marge werden gedrongen, gaan weer meetellen: 
hun bijdrage aan de samenleving mag weer, wordt 
zelfs weer gewenst! Ook de toename van het aantal 
moslims zal tot een vernieuwde kijk op religie in de 
samenleving hebben geleid. Tot slot: misschien is 
ook de komst van de ChristenUnie in het huidige 
kabinet een kleine katalysator in het anders kijken 
naar christenen. Onmiskenbaar is in ieder geval een 
kentering in de relatie tussen kerken en overheid. 
De VNG wijdt er inmiddels zelfs bijeenkomsten 
aan!1

DE ONPARTIJDIGE OVERHEID
De gelijkheid van de Nederlandse staatsburgers, 
de vrijheid van godsdienst en ook de vrijheid van 
meningsuiting kunnen tot niets anders leiden dan 
dat de overheid onpartijdigheid als uitgangspunt 
neemt. Dat dient ook het uitgangspunt te zijn 
voor christenen die vanuit de ChristenUnie 
regeringsverantwoordelijkheid dragen in meer 
dan 80 colleges van B&W. Die ChristenUnie-
wethouders zijn elementaire onderdelen van die 
overheid.  Een wethouder die zich door Christus 
geroepen weet om in het gemeentebestuur een 
plaats in te nemen, moet zich realiseren dat hij er is 
voor alle inwoners. Hij zet zich in voor elke burger, 
ongeacht geloof, ras, enz. Niemand, ook christenen 
niet, mag van een ChristenUnie-wethouder een 
voorkeursbehandeling verwachten, evenmin als 
een ondernemer dat van een VVD-wethouder mag 
verwachten. Daarom ga ik ook met overtuiging  de 
eerste steen leggen bij een moskee.3

ChristenUnie-bestuurders zitten op dit punt 

DOOR LEEN VERWEIJ 

In de kerstvakantie was ik in de voormalige Amstelhof, nu een neven-
vestiging van de Russische Hermitage. Een bejaardenhuis dat honderden 
jaren vanuit de hervormde kerk van Amsterdam is georganiseerd en 
gefinancierd. De gemeente leverde een lap grond aan de oever van de 
Amstel voor een symbolisch bedrag van een gulden of daaromtrent. De 
diaconie deed de bouw en de exploitatie. De gemeente bepaalde dat 
er geen mensen van buiten Amsterdam mochten komen. De diaconie 
bepaalde dat je van de kerk moest zijn om binnen gelaten te worden.  

‘KERKEN ZULLEN mEER DAN DE AFGELOPEN JAREN DE  
KANS KRIJGEN EEN ROL TE SPELEN IN DE DAGELIJKSE 
ONDERSTEUNING VAN ZWAKKEN IN DE SAmENLEVING.  
NAAST VERKONDIGERS KOmT ER WEER mEER VRAAG 
NAAR VOETENWASSERS.’
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sportclub zelf alcoholmatigingsbeleid opzet, als 
de kerk zelf in de samenkomsten en op clubs 
aandacht besteedt aan de grote gevaren van 
alcohol, dan dringt dat dieper bij de mensen door 
dan wanneer de overheid dat van een afstand doet. 
De overheid moet de kostbare, gewortelde lokale 
organisaties koesteren in de strijd voor een betere 
samenleving.  
In de gemeentelijke rampenplannen van Barneveld 
zijn de kerken duidelijk aanwezig. Als het gaat over 
de opvang van grote groepen mensen en eventuele 
pastorale begeleiding kunnen de kerken gewoon 
niet gemist worden. De spontane inzet van een 
Apeldoornse kerk op en na 30 april 2009 geeft aan 
dat kerken zelfs op eigen initiatief hun (vernieuwde) 
rol oppakken.

KERK HEEFT EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID
Als de overheid de kerken bij de samenleving 
probeert te betrekken dan is dat natuurlijk zonder 
dat de kerken iets van hun onafhankelijkheid 
inleveren. De vrijheid van godsdienst moet voor de 
overheid onaantastbaar zijn.
Maar de kerk mag de oproep van de overheid om 
in de samenleving een rol te spelen niet gemakkelijk 
van de hand wijzen. Want een kerk die te veel 
gericht is op zijn eigen functioneren en geen tijd 
over heeft om oog te hebben voor de nood in de 
wereld, ook dichtbij, mist in mijn ogen doel. En 
een wethouder mag daar een vertegenwoordiger 
van een christelijke gemeenschap best eens op 
aanspreken, zonder de intentie om die kerk haar 
eigen vrijheid en verantwoordelijkheid te ontnemen.  
In een Wmo-raad vind ik het een winstpunt als de 
kerken ook zijn vertegenwoordigd, zeker in een 
gemeente met een grote kerkelijke betrokkenheid. 
Daarmee dwing je hen om hun achterban te 
organiseren (over kerkmuren heen) en kunnen 
zij bijdragen aan de optimalisatie van dat wat de 
gemeente wil voor bijvoorbeeld de zwakkeren, de 
jongeren of ouderen in de gemeente.

VEELZIJDIGHEID
Als de schaal van een gemeente het toelaat is het 
vanzelfsprekend dat er keuzevrijheid is voor de 
burger. Dat wil zeggen dat hij kan kiezen voor de 
instelling die qua identiteit het beste bij hem past. 

Zo hebben we dat in het onderwijs ook geregeld. 
Openbaar, evangelisch, rooms katholiek, enz. 
Meerdere aanbieders voor huishoudelijke hulp in 
het kader van de Wmo is toe te juichen. Maar als de 
schaal het niet toelaat moet de professionaliteit van 
een functionaris groot genoeg zijn om aansluiting te 
hebben met iedereen. Voor het hele basisonderwijs 
in Barneveld (van reformatorisch tot openbaar) 
is een schoolmaatschappelijk werker vanuit een 
christelijke organisatie aangesteld. 

OmWENTELING 
Er is duidelijk sprake van een omwenteling in 
de samenleving. De overheid zal haar rol in de 
samenleving verder gaan beperken vanwege 
minder (financiële) mogelijkheden. Meer en 
meer zal een beroep gedaan worden op eigen 
verantwoordelijkheid van mensen en instellingen. 
Kerken en identiteitsgebonden instellingen zullen 
meer dan de afgelopen jaren de kans krijgen 
een rol te spelen in de dagelijkse ondersteuning 
van zwakken in de hele samenleving. Naast 
verkondigers komt er weer meer vraag naar 
voetenwassers. Kerken hebben hun plaats in 
wijken en dorpen en staan dicht bij de mensen. De 
kerken moeten die kansen met een bewogen hart 
oppakken en oog hebben voor alle mensen en niet 
alleen voor de eigen kerkleden.
ChristenUnie-bestuurders kunnen een brug vormen 
tussen de overheid en de kerken en hen stimuleren 
in hun vernieuwde rol. ChristenUnie-wethouders 
moeten daarbij niet uit het oog verliezen dat ze er 
zijn voor alle burgers, ook van buiten de kerk. n

en maatschappelijke organisaties onmisbaar. En in 
mijn ogen horen daar de kerken zeker bij.
Als een kerk veel vrijwilligers heeft en zicht heeft 
op vele mantelzorgers dan is de gemeente dom 
als ze de ervaring en wijsheid van die kerken niet 
betrekt in haar beleid. Evengoed als ze daartoe de 
sportverenigingen betrekt. Kerken en christelijke 
organisaties zijn waardevolle partners van de 
overheid. Samenwerking doet de kans toenemen 
dat nieuw beleid aansluit bij de basis.
Maatschappelijke organisaties en kerken, welke 
identiteit ze ook hebben,  kunnen een prachtig 

verlengstuk van de overheid zijn. Wie kunnen 
nu beter het bijstandsbeleid dicht bij de mensen 
brengen dan de diaken van een kerk of de 
penningmeester van een sportclub? Die mensen 
moeten door gemeenten goed geïnstrueerd en 
geëquipeerd  worden om het bijstandsbeleid te 
optimaliseren. Zij mogen ook zeggen waar het aan 
mankeert in het overheidsbeleid.

VOORbEELDEN 
Bij lokale alcoholmatigingscampagnes zijn 
organisaties in het veld onmisbaar. Als een 

Leen Verweij is wethouder in Barneveld.

‘EEN CHRISTENUNIE-WETHOUDER ZIT IN EEN SPANNINGS- 
VELD. NIET-CHRISTENEN VERDENKEN JE ER SNEL VAN DAT JE 
NIET ONPARTIJDIG bENT. EN KERKmENSEN LEVEN IN DE  
VERONDERSTELLING DAT JE JE CHRISTELIJKE NEST WEL 
EVEN EEN VOORKEURSbEHANDELING GEEFT.’

1   Een onderzoek van bureau Kaski geeft aan dat protes-
tantse en katholieke kerken in totaal een sociaal-culturele 
bijdrage leveren van ongeveer 400 miljoen op jaarbasis

2   Opvallend daarbij is dat niet-christenen dat alweer snel 
vergeten zijn en nog steeds denken dat je toch een be-
stuurlijke voorkeur hebt voor de kerk. Tegelijk is het ook 
interessant om te zien dat niet alle christenen achter zo’n 
steenlegging bij een moskee staan.

3   Volgens mij heb je wethouders maar in één soort, zeker 
na de invoering van het dualisme. ChristenUnie-wethou-
ders bestaan niet. Er zijn wel wethouders die belijden dat 
Jezus Christus hun Verlosser is en dat maakt de mens 
achter deze wethouders compleet anders.

EINDNOTEN
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Duurzaamheid is echt een van jouw passies, je 
haalt er zelfs landelijke pers mee.  
Ik zie de noodzaak dat er wat moet gebeuren. 
Vanuit milieuoogpunt, maar ook vanwege 
de eindigheid van grondstoffen. De fossiele 
brandstofeconomie loopt op zijn eind dus we 
moeten investeren in een overgang naar een 
schone economie. Een duurzame economie biedt 
hele grote kansen. Hier is meer visie nodig, ook 
binnen de ChristenUnie. We moeten ons meer 
bewust zijn van de grenzen aan de groei en nu echt 
werk gaan maken van innovatie. We lopen achter! 
Hier is een inhaalslag te maken. Een vrijwillige 
aanpak is belangrijk, maar brengt onvoldoende 
vaart. Ik hecht sterk aan de versterking  van 
marktmechanismen, door bijvoorbeeld  radicale 
fiscale vergroening. Ook door bestaande 
regelgeving beter te handhaven kun je vaak ook 
al meer bereiken- denk aan het energielabel van 
woningen. Zo zijn er allerlei stapjes mogelijk op 
uiteenlopende terreinen. De Rijksoverheid moet dat 
uiteindelijk echter regelen.   

De ChristenUnie heeft dus op provincieniveau 
duidelijk toegevoegde waarde. 
Jazeker, we hebben in Utrecht met overtuiging 
gekozen voor twee portefeuilles die typisch met de 
ChristenUnie-agenda te maken hebben. Naast zorg 
voor de schepping het opkomen voor kwetsbaren, 
wat Marjan Haak doet met haar portefeuille 
Jeugdbeleid. Zelf kan ik hier veel in kwijt. Ik kan 
echt mijn idealen nastreven en proberen het 
verschil te maken. 

Sommige mensen associëren dit met links, ben je 
het daarmee eens? 
Het grote verschil met linkse partijen is dat wij meer 
een beroep doen op mensen zelf. Dat betekent 
een andere manier van werken. Wij benadrukken 
de innerlijke motivatie van mensen en gaan uit van 
de verantwoordelijkheid van mensen, bedrijven 
en maatschappelijke organisaties zelf. Ze moeten 

zelf kiezen voor een andere houding. Echte 
verandering kun je niet afdwingen – ook al is dat 
soms frustrerend. Dat weerhoudt van een te sterk 
maakbaarheidsdenken. De invloed van de overheid 
is beperkt. De zondeval raakt ook de overheid. 
Hoeveel loopt er niet vast in bureaucratisch 
handelen en procedures? Dat moet bescheiden 
maken.

Hoe zie jij jouw taak als politicus in deze? 
Vanuit die beperkte taakopvatting moet de 
overheid wel richting geven. Ze moet mensen 
aan het denken zetten zodat ze zelf gaan inzien 
dat het echt anders moet. Ik zoek daarom heel 
bewust allerlei platforms om mijn boodschap te 
vertellen. Zo wil ik draagvlak creëren. Politiek is 
het toedelen van waarden en dat is precies wat 
ik beoog. [Voorzichtig:] Politiek is ook het tonen 
van leiderschap. Niet voor jezelf, maar voor de 
samenleving. Een visie op de toekomst hebben  
en uitdragen is wezenlijk. Je moet weten waarvoor 
je het doet, voor welke waarden, want anders 
wordt politiek al snel gekrakeel, overleven. Je  
moet niet bang zijn om fouten te maken. Dan ben 
je meer bezig met je positie dan met het doel van 
je positie. Als politicus heb je een hoger doel en  
dat draagt bij aan de nodige zelfrelativering.  
Neem jezelf niet te serieus, dat helpt ontspannen  
te blijven.  

De ChristenUnie bestaat 10 jaar, hoe kijk je daarop 
terug? 
De partij is razendsnel volwassen geworden. 
Sinds 2002 en 2006 zijn we in steeds meer 
colleges terechtgekomen. En vervolgens in 
allerlei provinciale besturen. In 2007 volgde de 
kabinetsdeelname wat uiteraard bijdroeg aan 
een versnelde volwassenwording. We weten 
elkaar binnen de partij nu goed te vinden. En we 
hebben een zelfstandig, christelijk-sociaal profiel. 
We hebben een goede reputatie met het leveren 
van meestal prima bestuurders. De val van het 
kabinet maakt dat in wezen niet echt anders. Door 
in alle overheidslagen (ook de waterschappen!) 
mee te doen in het dagelijks bestuur, hebben we 
laten zien dat een principieel christelijke partij ook 
voluit bestuursverantwoordelijkheid kan dragen. 
Dat vergroot uiteindelijk de invloed van onze 
standpunten en de  relevantie van onze politieke 
beweging. n

Hoe ben je in de politiek terechtgekomen? 
In 2002 vroeg een vriend me min of meer 
gekscherend of ik niet kandidaat-wethouder wilde 
worden – de ChristenUnie had destijds een zetel 
in Houten. Toen we vervolgens als een van de 
winnaars uit de verkiezingen tevoorschijn kwamen 
mocht de ChristenUnie aan tafel komen. Tijdens 

de onderhandelingen klikte het erg goed en toen 
ben ik begonnen als wethouder. Dat is me heel erg 
goed bevallen. Ik kreeg een aantal heel concrete 
zaken op mijn bureau, zoals de herstructurering 
van het centrum. Dat was een in het oogspringend 
project, dat ook bij burgers erg leefde. Door 
flink door te zetten is er wat moois en iets heel 
zichtbaars uit voortgekomen.  

Een paar jaar geleden heb je de overstap naar de 
provincie gemaakt, hoe was dat? 
Na ruim zes jaar Houten kwam het verzoek om 
naar de provincie over te stappen. Ik sprong daar, 
samen met ChristenUnie-collega Marjan Haak, 
op een rijdende trein. Het college was tussentijds 
gevallen en men ging door in een andere 
samenstelling. Gelukkig kende ik bijna iedereen 
vanuit mijn functie in Houten. Dat vergemakkelijkte 
de overstap aanzienlijk. Ik kon veel dingen meteen 
oppakken.  

Er wordt momenteel – nu er bezuinigingen 
aankomen - wel getwijfeld aan het nut van 
provincies. Hoe kijk jij daar tegenaan? 
Het is behoorlijk onomstreden dat provincies 
twee centrale taken hebben die heel moeilijk door 
andere instanties overgenomen kunnen worden. 
Allereerst is er de zorg voor het fysieke domein: 
de infrastructuur, de ruimtelijke economie. De 
provincie heeft daar de regie. Verder is er de 
bemiddelende, schakelende rol op veel terreinen. 
Die is bijvoorbeeld nodig als gemeenten ergens niet 
uitkomen. Door opschaling zijn er grote instanties 
ontstaan op het terrein van zorg en onderwijs. 
Gemeenten zijn daar niet altijd tegen opgewassen 
en dan is het goed als er een provincie is. 
Provincies zijn sterk in het bijeenbrengen van allerlei 
groepen, zoals bedrijfsleven, wetenschappers, 
adviesbureaus. Wij doen dat bijvoorbeeld rond 
het thema duurzaamheid. Onlangs hebben we 
de bekende econoom Rifkin uitgenodigd om 
door te praten over de overgang naar een schone 
economie. Buitengewoon inspirerend en er blijkt 
een overweldigende belangstelling voor te bestaan 
in de samenleving. De overheid zet de agenda en 
die vullen we samen met het middenveld in. 

DOOR GEERT JAN SPIJKER  

De ChristenUnie kent momenteel 
de ongekende luxe van acht 
gedeputeerden. Maar wat doen 
die provinciale bestuurders 
eigenlijk precies? Wouter de 
Jong, gedeputeerde in de 
provincie Utrecht, is een man 
met een missie: duurzaamheid 
op de regionale kaart zetten. 
Met alles wat in zijn bestuurlijke 
mogelijkheden ligt probeert hij 
bij te dragen aan een duurzame 
leefomgeving. Utrecht moet de 
proeftuin van Nederland worden. 
“Zonder visie wordt politiek al snel 
gekrakeel.” 

Wouter de Jong studeerde Ontwikkelingsgeografie en 
geografische ontwikkelingssystemen aan de Univer-
siteit Utrecht. Daarna werkte hij onder meer bij TNO 
en het ministerie van VROM. In 2002 werd hij wet-
houder van Houten, sinds 2006 is hij gedeputeerde 
van Utrecht. Hij is getrouwd en heeft vijf kinderen. 

We lopen achter!
INTERVIEW mET WOUTER DE JONG 
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DE VERENIGING NEDERLANDSE GEmEENTEN
De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) 
heeft evenveel leden als er gemeenten zijn: 431. Alle 
gemeenten zijn vrijwillig lid en betalen contributie 
naar inwonersaantal. Behalve de gemeenten is ook 
een groot aantal gewesten, kaderwetgebieden en 
de Nederlandse Antillen en Aruba lid. De Vereniging 
werd in 1912 opgericht. Sinds 2008 is Annemarie 
Jorritsma voorzitter. 

DE VNG VOOR RAADSLEDEN?
Raadsleden en griffiers ontvangen maandelijks 
de VNG-raadsledennieuwsbrief. In de nieuwsbrief 
staan de belangrijkste beslissingen van het VNG-
bestuur en berichten die een raadslid niet mag 
missen. Men kan zich ook aanmelden voor de VNG-
weekoverzichten. Bij aanmelding kan geselecteerd 
worden uit een aantal dossiers waarvan men op de 
hoogte gehouden wil worden.  

De website van de VNG is vrij toegankelijk (www.
vng.nl). Raadsleden kunnen er over tal van onder-
werpen informatie vinden met betrekking tot wetge-
ving, nieuwe ontwikkelingen en goede voorbeelden. 
Met vragen kunnen raadsleden terecht bij het VNG 
informatiecentrum (telefoon: 070 - 373 8020, mail: 
informatiecentrum@vng.nl)

Corine Dijkstra is senior beleidsmedewerker 
Onderwijs, Zorg en Welzijn bij de VNG

DOOR CORINE DIJKSTRA

Hoe kunnen gemeenten snel aan de gang met de uitwerking van de 
Crisis- en Herstelwet? Complementair aan deze Wet werkt de VNG 
aan een modelverordening. De verordening behelst een stappenplan 
waarmee gemeenten de doorlooptijd van hun bouwprojecten kunnen 
halveren. Zomaar een voorbeeld dat laat zien dat de VNG gemeenten 
helpt bij de besluitvorming en uitvoering van taken, zonder de politieke 
verantwoordelijkheid daarvoor over te nemen. uitgevoerd kunnen worden ook decentraal 

uitgevoerd moeten worden. Als een taak niet 
goed decentraal aangepakt kan worden, 
moet het centraal worden geregeld. Zo kan 
een individuele gemeente niet besluiten dat 
schoolverzuim leidt tot intrekking van de 
kinderbijslag. Dat zou burgers voor willekeur 
plaatsen als het gaat om hun inkomen. Recent 
heeft de Eerste Kamer een wetsvoorstel met 
deze strekking aanvaard. Gemeenten hebben 
in de uitvoering hiervan een belangrijke rol. 
De code regelt ook dat de overheden altijd 
met elkaar dienen te overleggen over relevante 
ontwikkelingen, nieuwe beleidsvoornemens en 
nieuwe regelgeving.

HOE POLITIEK IS DE VNG?
Voor een gemiddelde VNG-er kan, voor wat 
betreft de belangenbehartigingstaak, een korte 
inwerkperiode volstaan. De VNG pleit voor 
zoveel mogelijk autonomie voor de gemeenten, 
wil meer geld bij meer taken, wil zo min mogelijk 
detailverantwoording richting het Rijk en wil de 
middelen in het vrij te besteden Gemeentefonds 
gestort hebben. Wordt standpuntbepaling moeilijker 
dan is het zaak dat het oor goed bij de leden te 
luisteren wordt gelegd. Die leden bestaan echter uit 
een bont gezelschap van grote gemeenten, kleine 
gemeenten en alles wat daartussen zit. Bovendien 
verschillen ambtenaren, van wethouders, 
wethouders van burgemeester en burgemeester 
van raadsleden als het gaat om wensen ten aanzien 
van beleid. Door dit afwisselende landschap 
stroomt ook nog de rivier van de partijpolitiek. 
De standpuntbepaling van de VNG vindt plaatst 
via de zogenaamde VNG-commissies. Dit zijn 
democratisch gelegitimeerde organen, waarin 
representatieve vertegenwoordiging van de 
achterban zitting heeft. Bij de samenstelling wordt 
gekeken naar functie, grootte van de gemeente 
en politieke partij. De VNG-commissies adviseren 
het bestuur, dat uiteindelijk een officieel standpunt 
formuleert. 

KWALITEITSINSTITUUT VOOR GEmEENTEN
De leden van de VNG besloten afgelopen jaar 
tot de oprichting van KING, het Kwaliteitsinstituut 
Nederlandse Gemeenten. KING, dat sinds 1 
januari 2010 operationeel is, wil de gemeentelijke 
dienstverlening voor burgers en bedrijven op een 

hoger niveau brengen, door middel van drie pijlers: 
Bestuurskrachtonderzoek, E-dienstverlening 
en Benchmarking (ontwikkeling en innovatie). 
Doelstelling is dat KING en kwaliteit van lokaal 
bestuur in 2012 onlosmakelijk met elkaar 
verbonden zijn.

HANDIGE PARTNER 
Voor lokale bestuurders van de ChristenUnie is 
de VNG een handige partner. Er is veel kennis 
bij de Vereniging te halen. Bovendien kunnen 
ChristenUnie-bestuurders in de genoemde 
VNG-commissies zitting nemen. Zo kan invloed 
uitgeoefend worden op de belangenbeharting ten 
behoeve van de gemeenten. Bij het aantreden van 
de nieuwe colleges zullen ook de VNG-commissies 
opnieuw worden samengesteld. Solliciteren is 
mogelijk! n

INVLOED OP bELEID 
Management en medewerkers van de VNG 
overleggen regelmatig met besluitvoorbereiders 
van departementen en provincies. Zo vindt 
in een vroeg stadium beïnvloeding van wet- en 
regelgeving  plaats. Deze belangenbehartiging zet 
zich voort in het gehele proces van besluitvorming 
bij de rijksoverheid en provincies. De VNG 
initieert bestuurlijk overleg waarbij een delegatie van 
VNG-bestuurders en directieleden onderhandelt 
namens de gemeenten met ministers en 
staatssecretarissen. 
In de Code Interbestuurlijk Verhoudingen hebben 
het Kabinet, het IPO (Interprovinciaal Overleg) 
en de VNG afspraken gemaakt over hoe de 
overheden met elkaar willen samenwerken. De 
omgangsregels in deze code hebben betrekking 
op de interbestuurlijke en financiële verhoudingen. 
Uitgangspunt daarbij is dat taken die decentraal 

TAKEN 
De VNG is belangenbehartiger van alle gemeenten 
bij andere overheden. De Tweede Kamer, het 
Kabinet en maatschappelijke organisaties zijn 
belangrijke gesprekspartners. Daarnaast doet de 
VNG veel aan dienstverlening. Dat houdt in dat zij 
haar leden adviseert over actuele ontwikkelingen. 
Dit gebeurt door middel van ledenbrieven (gericht 
aan het college), de website, handreikingen 
enzovoort. Ook verschijnen er publicaties en 
maakt de VNG modelverordeningen op diverse 
beleidsterreinen. Deze verordeningen kunnen 
gemeenten behulpzaam zijn bij het uitvoeren van 
het beleid. Vanzelfsprekend dient het model ‘op 
maat’ gemaakt te worden, zodat deze de keuzes 
van de betreffende gemeente weergeeft. Juist bij 
dit ’op maat maken’ speelt de gemeenteraad een 
cruciale rol. Hier kunnen de politieke accenten 
gelegd worden. Zo hebben diverse gemeenten bij 
de opheffing van het bordeelverbod ervoor gekozen 
het VNG-model kritisch te bezien. ChristenUnie-
raadsleden hebben vanzelfsprekend daarbij een 
belangrijke rol gespeeld.

ILLUSTRATIE
Een hilarische illustratie van het feit dat sommige 
gemeenten zich beschouwen als filialen van de 
VNG is het feit dat er in het midden van het land 
modelverordeningen zijn overgenomen die gericht 
zijn op havenplaatsen en kustgebieden… 
Op verzoek wordt geadviseerd aan individuele 
leden. Dat kunnen ambtenaren, wethouders, 
maar ook raadsleden zijn. Rondom de 
gemeenteraadsverkiezingen ondersteunt de VNG 
de politieke partijen door handreikingen voor 
raadsleden en voor de vorming van colleges te 
verspreiden. 
De vereniging heeft ook een platformfunctie. 
Deze wordt uitgeoefend via VNG-commissies, 
Provinciale Afdelingen, congressen, studiedagen 
en ledenraadplegingen. De platformfunctie heeft 
als doel de leden de mogelijkheid te geven kennis 
en ervaring met elkaar te delen. Bovendien 
inventariseert het bureau van de VNG op deze wijze 
wat er onder de leden leeft. 

Wat kan de 

VNG 
betekenen 
voor lokale  

bestuurders
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DOOR HERmAN SIETSmA, HOOFDREDACTEUR DENKWIJZER

In de overheidssector komt de klap van de financiële crisis hard aan. Tientallen miljarden moeten worden bezui-
nigd om de overheidsfinanciën te saneren. Dit voorjaar komen de adviezen van de 20 werkgroepen,  die door het 
Kabinet zijn ingesteld, beschikbaar. De discussie daarover in de samenleving zal vanaf dat moment losbarsten 
en de verkiezingen beheersen. Naast allerlei gevoelige thema’s – hypotheekrente, gezondheidszorg, ontwik-
kelingssamenwerking - is het openbaar bestuur zelf object van onderzoek. Ook hier zal geld gevonden moeten 
worden. Daar zijn ook mogelijkheden voor; als we als maatstaf aanleggen dat het openbaar bestuur doelmatig 
(efficiënt), democratisch en doeltreffend (effectief) moet zijn.

mINDER DEPARTEmENTEN 
Zo kan bij de rijksoverheid het aantal departementen worden verminderd. Gedachten daarover doen de ronde 
en het is duidelijk dat de benadering van alle rijksdiensten als één rijksorganisatie – die geleidelijk veld wint en 
ook uitvoering krijgt - mogelijkheden biedt voor verbetering van efficiency. Op het niveau van provincies kan 
ook fors worden bespaard èn aan democratisch gehalte worden gewonnen. De positie van allerlei regionale 
samenwerkingsverbanden, maar ook van rijksdiensten in de regio, noopt nu tot oneindig veel overleg en onder-
handelen. Als deze overheidstaken onder één gekozen regionaal bestuur worden gebracht kan dat honderden 
miljoenen besparen en de invloed van de gekozenen versterken. Mogelijk komt er ook discussie over het aantal 
provincies. Als gedacht wordt in landsdelen in plaats van provincies worden dat regio’s van formaat – zoals de 
Randstad met 5 miljoen inwoners - die deelstaat-achtige trekken vertonen. Zo’n oplossing is theoretisch interes-
sant, maar kent veel praktische complicaties. Denk aan de weerstand die ze zal oproepen bij de rijksorganisatie 
en de relatie tot gemeenten, die zou leiden tot geheel nieuwe verhoudingen.

AFSCHAFFEN WATERSCHAPSVERKIEZINGEN 
Dan zijn er de waterschappen, functionele organisaties die onmisbaar zijn, maar tegelijk topzwaar met hun 
rechtstreeks gekozen bestuurders. Nederland kent geen enkel ander voorbeeld van rechtstreekse verkiezingen 
voor een functioneel bestuur; dit model past in de Verenigde Staten, maar niet bij ons. Het voornemen tot het 
afschaffen van de waterschapsverkiezingen verdient te worden gesteund; hun taak kan prima door de reeds 
gekozen provinciale staten worden overgenomen. En dan de gemeenten. De optie om hun aantal verder te re-
duceren, tot bijvoorbeeld 80, zal vermoedelijk in discussie komen. Hoewel schaalvergroting van gemeenten niet 
altijd succesvol is gebleken zijn er veel geslaagde voorbeelden. Grotere gemeenten kunnen beter voldoen aan 
de ingewikkelder taken. Veel van het succes van samenvoeging hangt af van de structurele relatie die ontstaat 
tussen bevolking – veelal ook in de afzonderlijke kernen - en gemeentebestuur. 

KLAAR VOOR DE NIEUWE EEUW 
Tenslotte zijn er ook mogelijkheden het aantal bestuurders en volksvertegenwoordigers te beperken. De eis van 
toereikende representatie legt een vloer in deze optie, maar doelmatig, democratisch en doeltreffend bestuur 
hangt niet samen met het aantal gekozenen en bestuurders. Laten we hopen dat de bezuinigingen in de open-
bare sector geen fletse politieke compromissen gaan opleveren, maar een gezonde ingreep die ons openbaar 
bestuur positioneert voor de nieuwe eeuw.

ColumnBesparen op het openbaar bestuur

DOOR RIEKE ELSENbROEK 
In april organiseert de kaderschool 
de training Snellezen en snelleren 
in Amersfoort. Twee dagen training 
voor € 500,-. Wat levert het op? 
We vroegen het aan trainer René 
Hogenes.

De titel van de cursus maakt al duidelijk wat je 
tijdens de training leert. Hoe gaat dat in z’n werk?
“We beginnen altijd met een nulmeting. Wat is je 
leessnelheid, uitgedrukt in het aantal woorden 
per minuut? Om mensen gerust te stellen merk ik 
daarbij meteen op dat dit getal niets zegt over je 
intelligentie. Ik heb professoren meegemaakt met 
een zeer lage leessnelheid. 

De eerste dag lezen we veel. Daarnaast leer ik de 
deelnemers hun geheugen beter te gebruiken met 
verschillende technieken. De tweede trainingsdag 
begint met fotografisch lezen en met lezen vanaf 
een beeldscherm. Daarna gaan we essentie-lezen. 
Stel dat je een boek moet lezen maar je hebt er veel 
te weinig tijd voor. Hoe zorg je dat je er toch het 
belangrijkste uit naar boven haalt? We oefenen dit 
door een vaardigheidsboek mee te nemen, bijvoor-
beeld over timemanagement. In drie kwartier kun je 
de belangrijkste informatie er uithalen. 

Ik merk trouwens dat de mensen van de Christen-
Unie soms wat moeite hebben met het essentie-
lezen, misschien vanwege hun plichtsbesef. Ze 
vragen zich af of ze toch niet beter alles grondig 
kunnen doornemen: de schrijver zal het toch niet 
voor niets zo opgeschreven hebben? Maar als ze 
merken hoeveel er in zo’n boek herhaald wordt 
krijgen ze toch zelf de zekerheid dat ze geen es-
sentiële dingen missen. Ik raad overigens niet aan 
om een roman of de bijbel op deze manier te lezen. 
Houd dan gewoon je rustige tempo aan zodat je tijd 
hebt om te reflecteren en te genieten!”

Een behoorlijk intensieve training dus, die twee 
dagen. Hoeveel tijdwinst gaat het me opleveren?
“Meestal is aan het einde je leessnelheid zo’n vijftig 
procent hoger. Dus 300 woorden per minuut als je 
begon met 200. Bij sommigen is het verschil zelfs 
tachtig procent. Daarnaast onthoud je alles ook 
nog eens veel beter door de geheugentraining.”

En als ik nu al behoorlijk snel lees, is de training dan 
wel nuttig voor mij?
“Ja hoor, mensen die van zichzelf al snel lezen 
verhogen hun leessnelheid vaak zelfs meer dan 
gemiddeld!”

Wat is jouw persoonlijke motivatie om deze cursus 
te geven?
“Toen ik zelf ontdekte hoe weinig tijd er eigenlijk no-
dig is om de strekking van een informatief boek te 
pakken te krijgen vond ik dat schokkend. Het mo-
tiveerde mij bijzonder om mijn kennis aan anderen 
door te geven. Het is een heerlijk gevoel om men-
sen iets mee te geven waardoor ze het makkelijker 
krijgen en waarmee ze hun grenzen verleggen.”

En, heb je zelf de bibliotheek al uit?
“Eh, hier wel ja.”

300
HOE JE JE bREIN OP KUNT VOEREN

woorden  
per 
minuut

Actueel aanbod kaderschool
•   Snellezen en snelleren 
 vrijdag 9 en 16 april, Amersfoort
•  Leiding geven aan de fractie                               
 vrijdag 23 april, Amersfoort
• Verdieping christelijk-sociale politiek deel 1         
 dinsdag 11 mei, Utrecht
• Masterclass Stevig in je schoenen                     
 vrijdag 28 mei, Amsterdam
• Wethouderstraining – vervolg                             
 vrijdag 28 mei, Amersfoort
 
Zie ook www.kaderschool.christenunie.nl. Contact 
via kaderschool@christenunie.nl of 033–4226969.



‘DE ERKENNING VAN GOD ALS bRON 
VAN OVERHEIDSGEZAG mAAKT HET 
mOGELIJK Om DE UITOEFENING VAN 
DAT OVERHEIDSGEZAG TE KOPPELEN 
AAN EEN JURIDISCH VEEL bETROUW-
bAARDER bRON DAN VOLK OF NATIE. 
DAARVAN WETEN WE ImmERS NOOIT 
GEHEEL ZEKER OF HET EEN GOEDE 
SCHEPPER VAN DE RECHTSORDE OF 
EEN KWAADWILLENDE DEmIURG IS!’
Gerhard Hoogers,  pagina 29 

DENK mEE OP: www.wi.christenunie.nl



DW
WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT 
VAN DE CHRISTENUNIE
Jaargang 10 | Nummer 2 | juni 2010

DE
NK

W
IJ

ZE
R

Vrijheid 

De eerste vrijheid 
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Van marge naar macht 
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VOORwoord
DOOR GEERT JAN SPIJKER, EINDREDACTEUR 

Vrijheid lijkt vanzelfsprekend, maar we moeten er voortdurend voor opkomen. Dat zien we op Bevrijdingsdag, 
maar we merken het ook in het huidige politieke klimaat. Centraal thema van zelfbenoemd progressief Neder-
land is immers gelijkheidsstreven, ten koste van maatschappelijke vrijheden. Hoeveel ruimte voor verschil laat de 
overheid Nederlanders de komende jaren nog toe? 

RUImTE VOOR bURGERS EN VERbANDEN 
Christelijke politiek komt principieel op voor ruimte voor verschil in de samenleving, voor personen en groepen. 
Dat begint bij geestelijke vrijheid. De overheid heeft niet te treden in het geweten van mensen, in de relatie van 
mensen tot God of tot zingevingsvraagstukken. Paul Marshall opent dit nummer met een betoog over deze eer-
ste vrijheid: hij benadrukt dat we wereldlijke en geestelijke macht moeten onderscheiden. Vrijheid van geloof is 
de kern, het startpunt van de vrijheden die we in Nederland kennen en die zijn ontwikkeld in onze geschiedenis. 
Ook niet-christelijke denkers erkennen dat de verhouding van kerk en staat een fundamentele rol heeft gespeeld 
in de ontwikkeling van ons vrije westen. Denk aan de vroege kerk als tegenkracht tegenover de machtige staat. 
Momenteel zien we grote druk van linksliberale zijde om maatschappelijke vrijheden de kop in te drukken en 
individuen te ‘bevrijden’ van ‘onderdrukkende verbanden’, met hulp van de overheid. 

ZELfbEPERKING OVERHEID 
Van essentieel belang voor ieders vrijheid is de aanwezigheid van een rechtsstaat. Die moet de ruimte overeind 
houden voor mensen om hun leven te leven. De overheid moet daarbij opletten dat ze zichzelf in toom houdt. 
Gemakkelijk wordt ze een ongelimiteerd machtscentrum dat over de burgers heen walst. Van groot belang is dat 
macht gespreid is, dat er ‘checks and balances’ zijn. Volksinvloed is een belangrijke beperking op de regering. 
De volksvertegenwoordiging controleert immers de regering. Democratie is nodig vanwege de slechtheid van de 
mens, het kwaad zit ook in overheidspersonen. Wederzijdse correctie is daarom nodig en een constitutie zorgt 
ervoor dat recht de macht beperkt. De rechterlijke macht speelt hierbij een cruciale rol.  

STRUCTUUR EN RICHTING
Onze ‘onderkoning’ Tjeenk Willink roert zich regelmatig in het debat om zijn zorg uit te spreken over het disfunc-
tioneren van onze rechtsstaat, onder meer door de vermarkting van het bestuur, en de verbestuurlijking van de 
politiek. Moet het Huis van Thorbecke herzien worden? Naast deze structurele kwestie is van belang het maat-
schappelijk ethos. In welke richting ontwikkelt zich onze samenleving? Hangen vergaande secularisering en het 
verdwijnen van ruimte voor verschil inderdaad samen? Gedijt de rechtsstaat zonder christelijke voedingsbodem? 
Laat de ChristenUnie tussen populisme en secularisme een eigen geluid laten horen op dit thema waarin echt 
opgekomen wordt voor het ‘recht van allen’. Dat is geen pragmatische, maar een principiële kwestie.

Vrijheid
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De eerste 
vrijheid

GEESTELIJKE VRIJHEID 
ALS KERN VAN DE mENSENRECHTEN

het is niet simpelweg het aanbidden van God of een 
afgod. Het omvat ook altijd de vrijheid van ge-
dachte, de vrijheid van vereniging en de vrijheid van 
meningsuiting. Godsdienstvrijheid moet met andere 
woorden worden gezien als de belangrijkste vrijheid 
en vormt zodoende de kern van de mensenrechten. 
Als	godsdienstvrijheid	niet	wordt	beschermd,	loopt	
elke andere vrijheid gevaar. Omdat godsdienst de 
fundamentele vormgever is van het menselijk leven, 
betekent godsdienstvrijheid de blootstelling van 
het menselijk leven aan het vormende, ingrijpende 
karakter van godsdienst: dit brengt kosten met zich 
mee, wat de reden is dat het vaak wordt ingeperkt.

DOOR PAUL mARSHALL

De godsdienstvrijheid staat onder druk. Het zou groepen gelovigen bevoor-
delen en niet meer passen in een seculiere tijd. In dit artikel wordt echter 
betoogd dat de godsdienstvrijheid tot de kern van de rechtsstaat behoort. 
Geestelijke vrijheid staat zelfs aan de basis van onze mensenrechten. 

Vragen over de vrijheid van godsdienst kunnen 
vanuit verschillende achtergronden ontstaan. Ou-
ders vragen zich af welke vrijheden ze hun kinderen 
kunnen toestaan, werkgevers worden geconfron-
teerd met een diversiteit aan religieuze feestdagen, 
en kerken worstelen met de grenzen van interne 
onenigheid. In dit artikel wil ik me echter concen-
treren op vraagstukken waar godsdienstvrijheid 
gerelateerd is aan de overheid.

DE EERSTE VRIJHEID
Godsdienstvrijheid vertoont problemen omdat reli-
gie niet een los aspect is van het menselijk bestaan: 
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ISRAEL
De wet van Mozes schrijft voor dat afgodendienaars 
de doodstraf verdienen. De reden hiervoor is de 
relatie van afgoderij met andere handelingen. Gods 
oordeel kwam voort uit de wijze waarop Israëlieten 
hun levens leefden, niet hun formele liturgie als 
zodanig. Deze nadruk was tevens gekoppeld aan 
de speciale roeping van Israël. De geboden waren 
gericht aan ‘Jullie’: de bevelen werden gegeven aan 
het volk Israël als Gods uitverkoren volk. Israël was 
geroepen om een bijzonder volk te zijn, met een 
politieke en sociale orde die gebaseerd was op het 
geloof en vertrouwen in Yahweh. Een structuur die 
onmiddellijk zou worden verstoord als andere religi-
euze levenswijzen zouden binnendringen1. Niette-
min werden de omringende volken vrij gelaten in het 
volgen van hun eigen religies. De goddelijke vrijheid 
om het gemeenschappelijke geloofsleven te struc-
turen was niet alleen toebedeeld aan Israël, maar 
ook aan alle andere volken. Tegelijkertijd werden 
deze andere geloofsovertuigingen en –praktijken 
vaak betiteld als onjuist.

VREEmDELINGENWET
Deze vrijheid was verder uitgebreid naar vreemde-
lingen die in Israël woonachtig waren. De in Exodus 
22:20 aangekondigde doodstraf voor Israëlieten 
die andere goden aanbaden, wordt in de daarop-
volgende verzen gevolgd door een ‘vreemdelin-
genwet’: “Vreemdelingen mag je niet uitbuiten of 
onderdrukken, want jullie zijn zelf vreemdelingen 
geweest	in	Egypte”	(22:21,23:9).	De	grond	van	
Israëls tolerantie voor vreemdelingen moet gezocht 
worden in Israëls eigen ervaring met het vreemde-
lingenbestaan. De in Egypte opgedane ervaringen 
bewerkstelligden een samenlevingsstructuur in 
Israël waarbinnen vreemdelingen toestemming 
hadden hun geloof te praktiseren. Er was wel een 
belangrijke uitzondering, die de regel lijkt te bewij-
zen, zo lezen we in Leviticus: “Wanneer een Israëliet 
of een vreemdeling die in Israël woont een van 
zijn kinderen aan Moloch offert, moet hij ter dood 
gebracht worden” (20:2). In dit specifieke geval had 
de doodstraf ook betrekking op vreemdelingen, 
omdat het brengen van kinderoffers behoorde tot 
de aanbidding van Moloch. Na de intocht in Kanaän 
werd de Israëlieten op dezelfde wijze opgedragen 
de woonachtige volken niet te vernietigingen of met 
dwang te bekeren; een tolerantie die doorsloeg in 
het veelvuldig aangaan van onderlinge huwelijken2. 

Alleen	als	de	joodse	levenswijze	beschermd	was,	
konden andere godsdienstige praktijken vrijheid 
tegemoet zien.

POLITIEKE EN PRIESTERLIJKE fUNCTIES
De geboden tegen het aanhangen van valse gods-
diensten werden verder ontwikkeld in de vroege 
historie van Israel, waarin politieke en priesterlijke 
functies aanvankelijk nauw met elkaar verweven 
waren. Toen politieke en priesterlijke elementen zich 
geleidelijk ontwikkelden als afzonderlijke vormen 
kwam er meer tolerantie voor vreemdelingen die 
andere godsdiensten praktiseerden. Hoe dan ook, 
Israëls doel strekte zich niet tot een algemene 
poging tot het uitdrijven van afgodendienst onder 
niet-joden.

NIEUWE TESTAmENT
In het Nieuwe Testament komt godsdienstvrijheid 
minder aan bod, simpelweg omdat het als een van-
zelfsprekend gegeven lijkt te worden beschouwd. 
Het crossculturele karakter van het nieuwe hei-
dense en joodse christendom, in combinatie met 
de opdracht tot missionair getuigen was kennelijk 
gegrondvest in de aanname dat mensen vrij zijn in 
hun geloof. De kerk was nu tevens losgekoppeld 
van nationale, etnische en met name territoriale 
banden - “noch Jood, noch Griek” - waardoor de 
uitsluiting van gelovigen van een specifiek grondge-
bied geen basis had3. Het was de kerk, meer dan 
een specifiek land of grondgebied, die drager was 
van het christelijk geloof.

TWEE RIJKEN: PAUSEN EN KEIZERS
Naarmate de kerk zich verspreidde, zochten de 
Latijnssprekende kerken in het westen (in tegenstel-
ling tot enkele Grieks- en later Slavisch-sprekende 
kerken in het oosten) naar de precieze rol van de 
kerk en die van de politieke orde. De twee werden 
beschouwd als gescheiden lichamen, zelfs in de 
tijd dat Constantijn het christendom vastlegde als 
officiële religie van het Romeinse Rijk4. De twee 
rijken van sacerdotium (“kerk”) en regnum (“staat”) 
begonnen zichtbaar te worden. Er waren dus twee 
autoriteitscentra in de samenleving, en geen van 
beide kon tot de ander gereduceerd worden. Van 
een splitsing tussen religie en politiek was echter 
geen sprake. Beide autoriteitscentra werden gezien 
als goddelijke instituties. Met gescheiden functies 
en taken, maar beide onder het gezag van God.

‘HET VOOR DE WET GELIJK bEHANDELEN VAN VERSCHILLENDE 
RELIGIEUZE LICHAmEN mOET NIET GEZIEN WORDEN ALS EEN 
COmPROmIS mET EEN CHRISTELIJKE STAATSVISIE. HET íS EEN 
CHRISTELIJKE VISIE OP DE mODERNE STAAT.’
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Deze opdeling van het Christendom in twee rijken 
kende grote en langdurige gevolgen. Niettemin 
was het verre van duidelijk wat de juiste grenzen en 
relatie tussen kerk en staat zouden moeten zijn. Het 
was meer een kader waarbinnen mensen vragen 
stelden over bijvoorbeeld de paus of de keizer, dan 
dat er daadwerkelijk een duidelijk antwoord werd 
gegeven. We moeten ons wel herinneren dat het, 
zelfs met de beste wil van de wereld, een bijzonder 
moeilijk probleem is. Denk eens na over de vraag, 
“Wie heeft het hoogste gezag in een conflict tus-
sen kerk en staat?”5. In de praktijk was er in veel 
gevallen niet de beste wil van de wereld. Pausen en 
keizers vochten over de verdeling, beiden zoekende 
naar meer macht en controle ten aanzien van de 
ander.

mEEST REVOLUTIONAIRE GEbEURTENIS
Ondanks deze voortslepende conflicten droeg de 
verdeeldheid tussen de twee rijken bij aan de latere 
ontwikkeling van religieuze tolerantie (en van vrije 
samenlevingen en, ook, democratie) in het westen. 
George Sabine schreef terecht: “De opkomst van 
de christelijke kerk, die als een aparte institutie 
gerechtigd was om onafhankelijk van de staat de 
geestelijke zaken van de mensheid te beheren, 
mag met reden beschouwd worden als de meest 
revolutionaire gebeurtenis in de geschiedenis van 
West-Europa, met betrekking tot zowel de politiek 
als het politieke denken.”6

Het was niet dat de kerken of het politieke systeem 
godsdienstvrijheid direct hebben bepleit: vaak niet 
zelfs. Joden en ketters werden gemarginaliseerd 
en vervolgd, en de inquisities werden gesteund. 
Mensen waren echter wel altijd in de overtuiging 
dat er duidelijke grenzen zouden moeten zijn, en 
ze worstelden eeuwenlang hoe deze te definië-
ren. Dit hield in dat de kerk, met welke hang naar 
maatschappelijke onderwerping dan ook, altijd 
heeft moeten erkennen dat er vormen van politieke 
macht bestaan die niet door haar beoefend kunnen 
en moeten worden. Tegelijkertijd heeft de politieke 
orde, met welke drang naar sociale controle dan 
ook, altijd moest erkennen dat bepaalde onderde-
len van het menselijk leven om noodzakelijke en 
terechte redenen buiten haar bereik lagen. Hoezeer 
de grenzen van kerk en staat waren vertroebeld 
en bebloed, er was een voortdurend besef dat de 
politieke orde niet geïdentificeerd kon worden met 

zingevingsvraagstukken; dat de geestelijke kern 
van het menselijk leven, en de autoriteit die dit 
belichaamde, een rijk was buiten de burgerlijke con-
trole om. Het is met politiek leiders als met Pontius 
Pilatus: hij wordt altijd geconfronteerd met ‘een an-
dere koning’. Het hoofdingrediënt in deze ontwikke-
ling was niet in de eerste plaats een doctrine of een 
expliciete	roep	om	vrijheid.	Het	was	bovenal	een	
blik op de verschillende functies van verschillende 
instituties. Dit perspectief doordrong de cultuur met 
de overtuiging dat politieke en geestelijke rechts-
gebieden gescheiden en gelimiteerd waren in hun 
autoriteit en dat dat altijd zo zou moeten blijven.

ONPARTIJDIGE OVERHEID
Het voor de wet gelijk behandelen van verschil-
lende religieuze lichamen en levensbeschouwelijke 
instanties moet niet gezien worden als een compro-
mis met een christelijke visie op de moderne staat. 
Het ís een christelijke visie op de moderne staat. 
Het vermindert niet het waarheidsgehalte van het 
christelijk geloof (of van een ander geloof) om die 
gelijkheid voor de wet te hebben. Het laat simpel-
weg zien dat overheidsambtenaren een specifieke, 
gelimiteerde taak bezitten. Hun taak is om recht 
te doen aan alle mensen binnen de landsgrenzen, 
ongeacht wie deze mensen zijn en wat ze geloven7. 
Principieel gezien is een staat die gevormd is door 
bijbels geloof niet bevoegd om speciale voorrech-
ten uit te delen aan welke religieuze groep dan ook.

GODSDIENSTVRIJHEID ONDER DRUK
Ondanks de centrale positie van godsdienstvrijheid 
wordt haar betekenis in seculiere kringen regelmatig 
ontkend en in veel gevallen zelfs genegeerd, vaak 
omdat het belang van religie wordt ontkend. Zoals 
Edward Luttwak schreef: “Beleidsmakers, diploma-
ten, journalisten en wetenschappers die met gemak 
economische causaliteiten overdrijven, die geneigd 
zijn sociale differentiaties te ontleden, en die op 
minutieuze wijze politieke voorkeuren categoriseren, 
hebben nog altijd de gewoonte om de rol van religie 
buiten hun verklarende, politieke beschouwingen te 
laten.”8 Er zijn tevens wijdverbreide tendensen om 
religie te behandelen als een product van etnici-
teit of psychologie, of als een bijkomstigheid van 
armoede, economische veranderingen en span-
ningen van de moderne tijd. Natuurlijk spelen deze 
factoren een rol, geen onderdeel van het menselijk 
leven is buiten de invloed van welk ander onderdeel 
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ook. Maar te vaak komen we een apriori methodo-
logisch commitment tegen om religie te behandelen 
als secundair, als een vergankelijk en te herleiden 
fenomeen dat kan worden verklaard, maar dat 
nooit wordt gebruikt als verklarend uitgangspunt. 
Godsdienstvrijheid zelf wordt daardoor ook te vaak 
behandeld als herleidbaar tot iets anders en dus 
secundair.

RELIGIE ALS CENTRALE fACTOR
In tegenstelling tot deze bijziendheid moeten we 
juist blijven omgaan met religie als een belangrijke, 
onafhankelijke factor in de politiek en in andere 
aspecten van het menselijk leven en opkomen 
voor de vitale rol van godsdienstvrijheid binnen 
de mensenrechten en de democratie. Religieuze 
overtuigingen hebben betrekking hebben op 
diepgewortelde overtuigingen en kunnen conflicten 
daardoor inderdaad onhandelbaar maken (compro-
missen over religie zijn moeilijker te sluiten dan die 
over land of water). Maar deze legitieme zorg leidt 
te vaak tot een stilte rondom levensbeschouwelijke 
aspecten, zelfs bij diegenen die haar invloed onder-
kennen. Religieuze zaken worden door sommigen 
niet benoemd uit angst dat hun terechte uitspraken 
conflicten zullen oproepen. Religieuze conflicten en 
onderdrukkingen zullen echter niet verdwijnen als 
we er simpelweg over zwijgen. Godsdienstvrijheid is 
historisch gezien de eerste vrijheid in de ontwikke-
ling van de mensenrechten, en heeft vaak meer te 
maken met de ontwikkeling van de democratie dan 
politieke activiteiten zelf. Daarom dient godsdienst-
vrijheid centraal te staan in onze politiek. n

SAmENVATTING
•	 	Levensbeschouwelijke	vrijheid	moet	worden	

gezien als de belangrijkste vrijheid
•	 	De	scheiding	van	kerk	en	staat	ontwikkelde	zich	

met de opkomst van het christendom
•	 	Het	belang	en	de	zelfstandigheid	van	de	factor	

‘religie’ dient te worden erkend. 

Paul Marshall is verbonden aan het Hudson Institute 
als senior fellow van het Center for Religious Free-
dom. Hij publiceerde vele boeken over religieuze 
vrijheid. Dit artikel is vertaald uit het Engels door 
Pieter Felten.

‘GODSDIENSTVRIJHEID mOET WORDEN GEZIEN ALS DE bELANG-
RIJKSTE VRIJHEID EN VORmT DE KERN VAN DE mENSENRECHTEN. 
ALS GODSDIENSTVRIJHEID NIET WORDT bESCHERmD, LOOPT ELKE 
ANDERE VRIJHEID GEVAAR.’

1  F.F. Bruce omschrijft dit als “practical monotheism” in zijn 
Israel and the Nations	(Grand	Rapids:	Eerdmans,	1963).

2  Rechters 3:1 lijkt te impliceren dat andere volken werden 
‘vrijgelaten’ door God om zo het volk Israël te testen.

3  De loskoppeling van de kerk van een bepaald grondge-
bied verdient meer aandacht dan het doorgaans krijgt. 
Veel verhandelingen van christelijk-sociale ethici maken 
te snel een vergelijking tussen het ethische gemeen-
schapsleven in Israël en de huidige situatie in onze 
landen, zie Walter Brueggeman, The Land: Place as Gift, 
Promise and Challenge in Biblical Faith (Philadelphia: 
Fortress,	1977).	Dit	fenomeen	is	vaak	een	communalisme	
waarbij het stammenvolk Israël als norm wordt verheven 
voor onze modern politieke structuren, resulterend in 
een	pleiten	voor	een	soort	tribaal	socialisme.	Als	we	het	
Israëlische leven als norm zouden willen overnemen, 
dan zouden we niet alleen de economische, maar ook 
de godsdienstige en politieke normen moeten kopiëren, 
met alle gevaarlijke gevolgen voor godsdienstvrijheid van 
dien.

4  Het Christendom werd in deze periode politiek intolerant. 
Mijn bedoeling is hier niet om de kerkelijke praktijken in 
deze periode te verdedigen, maar de diverse omstandig-
heden aan te stippen waarbinnen godsdienstvrijheid zich 
steeds meer kon profileren. Een complete geschiedenis 
van godsdienstvrijheid dient de kwalijke periods natuurlijk 
ook aan te stippen. Toch heeft de kerk het niet zo slecht 
gedaan als veel critici menen. Zie hierover bijvoorbeeld 
Edward Peters, Inquisition	(New	York:		Free	Press,	1988).

5  Om meer te lezen over de knelpunten rondom de verzoe-
ning van verschillende visies op godsdienstvrijheid, zie 
Keith Pavlischek, John Courtney Murray and the Dilemma 
of Religious Toleration (Jefferson City:  Thomas Jefferson 
University	Press,	1999).

6  History of Political Theory	(New	York,	1961),	180.	David	
Little voegt toe, “ik zou die stelling talloze malen onder-
schrijven” in zijn Religion, Order and Law (New York; Har-
per,	1969),	36.		Zie	ook	Henry	Kissinger,	“Restraints	on	
government derived from custom, not constitutions, and 
from the universal Catholic Church, which preserved its 
own autonomy, thereby laying the basis – quite uninten-
tionally – for pluralism and democratic restrains on state 
power that evolved centuries later,” Does America Need 
a Foreign Policy? (New York:  Simon and Schuster, 2001), 
20-21.  Voor stukken die suggereren dat dit niet per on-
geluk gebeurde, zie Brian Tierney, Religion, Law and the 
Growth of Constitutional Thought,	1150-1650	(Cambridge:		
Cambridge	University	Press,	1982).

7  Natuurlijk zijn er sommige religieuze uitingen die ingeperkt 
zouden moeten worden. 

8  Zie Luttwak’s “The Missing Dimension” in Douglas 
Johnston and Cynthia Sampson, eds., Religion, the Mis-
sing Dimension of Statecraft	(Oxford:	Oxford	University	
Press,	1994)

EINDNOTEN
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Recht 
aan allen

TUSSEN RUImTE EN RICHTING GEVEN 
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DOOR RIENK JANSSENS

Christenen tekenen steeds vaker protest aan tegen de zogeheten seculiere 
‘meerderheidsdwang’. Uit angst voor toenemende islamisering (maar niet 

alleen daar vanuit) zouden ook christenen slachtoffer worden van groeiende 
intolerantie. Uit naam van de vrijheid worden publieke uitingen van gods-

dienst geweerd of in elk geval met argwaan bekeken. Gaan we naar een se-
culiere meerderheidsdictatuur? In zijn nieuwste boek Gevaar verplicht. Over 
de noodzaak van aristocratische politiek biedt bestuurskundige Paul Frissen 

een uitweg. Maar deze is niet vrijblijvend, ook niet voor de ChristenUnie.

VERSCHIL bINNEN PERKEN 
Nederland is een land waarin verschil en variatie 
lange tijd een veilige plek konden hebben. Denk 
aan migratiebewegingen, aan de verzuiling en aan 
het particuliere initiatief als basis voor veel publiek-
maatschappelijke organisaties. Veel van onze instel-
lingen (omroepverenigingen, scholen, vakbonden 
en welzijnsinstellingen) zijn ten diepste nog steeds 
vanuit die levensbeschouwelijke oriëntatie georga-
niseerd. 
Er is ook een andere kant, die van het normerend 
eenheidsdenken. Ook die is niet nieuw. Verschil en 
variatie zijn in Nederland altijd aan grenzen gebon-
den geweest. Katholieken bijvoorbeeld moesten 
lange tijd in schuilkerken hun geloof belijden. En 
tot	1984	was	het	hun	zelfs	verboden	om	proces-
sies te houden. De negentiende eeuw was sowieso 
niet alleen de kraamkamer van de verzuiling, maar 
tevens de eeuw van uniformering en centralise-
ring. Hervormden, afgescheidenen, katholieken en 
joden: alle godsdiensten werden (zij het in verschil-
lende mate) aan nieuwe, algemene wetten en regels 
onderworpen.

SAmENLEVING IN DUbIO 
Deze dubbele oriëntatie van eenheid en variatie 
is op het moment uiterst actueel en levert diverse 
spanningen op. Met de mond belijden we variatie, 
maar de daad is gewoonlijk gericht op eenheid. 

Zo roemen we de eigen verantwoordelijkheid, 
maar zijn we huiverig als die leidt tot onwelgeval-
lige uitkomsten (een lage opkomst voor de inenting 
tegen baarmoederhalskanker wordt geweten aan 
een gebrekkige communicatie en niet aan het feit 
dat mensen ook andere keuzes kunnen maken). 
We prijzen de democratie, maar voelen ons erg 
ongemakkelijk als daarbinnen opvattingen worden 
gehuldigd die ons niet zinnen (een politieke partij 
met een afwijkende visie op vrouwen dan wel op 
moslims). We stimuleren het particuliere initiatief 
vanuit de civil society, maar slaan het tegelijk dood 
met een keur aan voorwaarden, regels en ver-
dachtmakingen (aan welzijnswerk op godsdienstige 
grondslag zit een naar luchtje en kunnen we beter 
niet doen). De samenleving lijkt in dubio. We willen 
een bloeiende civil society, maar hebben tegelijk 
grote moeite met het accepteren van het verschil 
dat daarbij automatisch, ook in het publieke leven, 
gepaard gaat.

DE STAAT VAN VERSCHIL 
Verschil en variatie zijn thema’s die bij Paul Fris-
sen in goede handen zijn. Zijn vorige boek De 
staat van verschil was volledig hieraan gewijd. Zijn 
voornaamste observatie toen - en hij lardeerde dat 
met talloze voorbeelden - was: terwijl de werkelijk-
heid om ons heen één grote uiting is van variëteit 
en diversiteit, is het overheidsbeleid vooral gericht 
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op uniformering teneinde die variëteit aan banden 
te leggen. Zijn oplossing: staat en politiek moeten 
zo veel mogelijk ‘leeg’ zijn en wars zijn van visies 
op het goede leven, omdat alleen dan verschil en 
variëteit gegarandeerd blijven. Zijn pleidooi was mij 
toen sympathiek, al had ik ook de nodige kritiek.1  
Zo ging zijn betoog voorbij aan het onderscheid 
tussen staat en politiek (de laatste is meer dan 
de eerste ook uitdrukking van maatschappelijk 
verschil, en daarmee tevens ‘vol’ van normatieve 
visies op het goede leven) en was zijn boek meer 
analyserend dan richtinggevend van aard. 

EEN GEVAARLIJK AmbT 
In zijn nieuwste boek, Gevaar verplicht, lijkt hij zich 
deze	kritiek	te	hebben	aangetrokken.	Als	lezer	moet	
je even doorbijten, maar dan krijg je er ook wel wat 
voor terug. De kern van Frissens betoog is voor wie 
hem kennen niet wezenlijk nieuw: vanwege zijn mo-
nopolie op belastingheffing en geweld, is de staat 
enerzijds een instantie die burgers bescherming 
kan bieden, maar  anderzijds ook of misschien wel 
juist een instantie waartegen burgers bescherming 
moeten ontvangen. Want we lijken het soms te 
vergeten, maar aan de staat als institutie kennen we 
bevoegdheden toe die we, als burgers ze zouden 
uitoefenen, direct als immoreel zouden kenmerken: 
geweld, vrijheidsbeneming, diefstal en beroving 
(pag.	69	en	86).	

Het interessante van het boek is dat het zich op een 
bijzondere groep richt van wie we deze bescher-
ming moeten ontvangen, namelijk de groep van de 
dienaars van de staat zelf: de politici, bestuurders 
en ambtenaren. In zekere zin betreedt Frissen hier 

het hol van de leeuw. Omdat deze staatsdienaars 
een dermate ‘gevaarlijk’ ambt bekleden, hebben ze 
ook de plicht dit ambt niet te misbruiken. Die ver-
plichting is recht evenredig aan het ambt verbon-
den. Het ambt is niet iets dat je naar willekeur kunt 
uitoefenen of bezitten. Nee, omdat het letterlijk en 
figuurlijk de sleutel tot de macht is, behoor je er met 
wijsheid en voorzichtigheid mee om te gaan. In de 
woorden van Frissen: “In een democratische recht-
staat zijn de machthebbers ambtsdragers, hetgeen 
wil zeggen dat het ambt eerder de drager dan de 
drager	het	ambt	bezit”	(pag.	84).	Deze	simpele	zin	
bevat eigenlijk de basis van de verdere uitwerking 
van het boek: het ambt van staatsdienaar is der-
mate gewichtig dat het per definitie begrensd moet 
zijn, niet alleen wettelijk maar ook in de manier 
waarop degenen die het (tijdelijk) mogen bekleden 
er in de praktijk mee omgaan. Het ambt vraagt om 
een aristocratische politiek van zelfbinding, terug-
houdendheid en bescheidenheid.  

POPULISTISCHE bEDREIGING VAN DE POLITIEK 
Die begrensde taakopvatting wordt momenteel 
volgens Frissen alom bedreigd. Staat en samenle-
ving vallen in zijn ogen steeds meer samen, met als 
gevolg een soort interventiestaat waarin de over-
heid op allerlei wijzen ingrijpt in het maatschappelijk 
leven. Ingrijpen achter de voordeur, etnische regi-
stratie, preventieve risicoanalyses, we hebben soms 
geen besef hoe ver de staatsarm momenteel in het 
privédomein reikt. Frissen kapittelt in dit verband de 
traditionele partijen (ook die van het huidige kabinet 
die voor je het weet met de beste bedoelingen hun 
ideeën aan de samenleving proberen op te leggen) 
als ook en vooral de populistische. De hoge ambitie 
van de politiek krijgt met het opkomend populisme 
een dimensie die voor de stabiliteit van de samen-
leving immers gevaarlijk kan uitpakken. Zijn analyse 
is hier scherp en concreet. Hoewel de huidige 
populistische partijen nog steeds voor de parle-
mentaire en democratische weg kiezen (alhoewel 
de ontoegankelijkheid om lid te worden een eerste 
bres is in de democratische oriëntatie), vertonen 
ze volgens Frissen kenmerken die, consequent 
toegepast, leiden naar een vorm van totalitarisme. 
Hun grootste probleem is immers dat ze pretende-
ren de wil van het volk zo eenduidig te kennen (dit 
naar hun zeggen in tegenstelling tot de traditionele 
politieke elite) dat ze die ook direct, ondubbelzinnig 
en daadkrachtig kunnen uitvoeren. Zíj weten wat 
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het volk wil, of althans de meerderheid daarvan, en 
vanuit die wetenschap doen minderheidsopvattin-
gen er eigenlijk niet meer toe. De dictatuur van de 
meerderheid is daarmee een feit.

bESCHERmING VAN ELK mINDERHEIDSGELUID 
Wat	kan	de	ChristenUnie	hier	nu	mee?	Aan	de	
ene kant is er de natuurlijke neiging om Frissen als 
bondgenoot te omarmen. Eindelijk iemand die oog 
heeft voor de huidige tendens om (religieuze) min-
derheidsopvattingen onder het vloerkleed te vegen. 
Eindelijk iemand – en dan ook nog niet uit de eigen 
kring - die zich verzet tegen de dwang naar een 
(seculiere) meerderheidscultuur. En deze herken-
ning is terecht. De auteur heeft immers inderdaad 
oog voor het recht van minderheidsopvattingen. 
Sterker nog, zo betoogt hij,“democratie gaat over 
minderheden,	niet	over	meerderheden”	(pag.	91).	
Dat is het wezenskenmerk van de democratie en 
dat is ook het gevaar van het huidige populisme, 
die immers alleen maar oog heeft voor (vermeende) 
meerderheidsopvattingen. Het is daarom ook dat er 
behoefte is aan een aristocratische politiek, die als 
voornaamste doel heeft het minderheidsgeluid te 
beschermen. 

Maar wie denkt dat Frissen alleen het populisme 
aanpakt, heeft het mis. In feite kan immers elke 
politieke partij die onvoldoende oog heeft voor min-
derheidsopvattingen of, sterker nog, die vooral oog 
heeft voor zijn eigen normatieve idealen, gevaarlijke 
trekken vertonen. Verbindt die idealen immers met 
de weergaloze machtsmiddelen van de staat, en 
het gevaar van totalitarisme ligt op de loer. Dat 
geldt voor liberale idealen, socialistische maar ook 
voor christelijke. Een christelijke meerderheid kan, 
als de staatstaken onvoldoende begrensd zijn, im-
mers evenveel schade aanrichten als een seculiere 
meerderheid, het ligt er maar aan vanuit wiens 
standpunt je het bekijkt. 

EEN TERUGTOCHT VAN DE OVERHEID
Mag je dan geen idealen of visies op het goede 
leven hebben? Jazeker wel, aldus Frissen, maar 
deze idealen liggen bij voorkeur buiten de sfeer van 
de politiek. Waar de auteur naar toe wil, is een veel 
duidelijker onderscheid tussen politiek, publiek en 
privaat. Privaat is het domein van de eigen vrijheid, 
van het recht om eigen keuzes te kunnen maken, 
los van de opvattingen van de omgeving (het recht 

‘WE ROEmEN EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID, mAAR ZIJN HUIVE-
RIG ALS DIE LEIDT TOT ONWELGEVALLIGE UITKOmSTEN. EEN LAGE 
OPKOmST VOOR DE INENTING TEGEN bAARmOEDERHALSKANKER 
WORDT GEWETEN AAN EEN GEbREKKIGE COmmUNICATIE.’

bijvoorbeeld om niet te werken, om thuisonderwijs 
te volgen, om geen actief burger te zijn). Publiek 
noemt Frissen het domein van de meervoudigheid, 
van de verschillende waarden en opvattingen over 
hoe je publieke belangen zou kunnen vormge-
ven. In het publieke domein hoeft de politiek of de 
staat nog niet in beeld te zijn (en juist Nederland is 
daarvan met zijn oorspronkelijke particuliere welzijn- 
en onderwijsorganisaties een mooie illustratie). 
De meervoudigheid wordt pas politiek als er strijd 
ontstaat over hoe we die uiteenlopende waarden 
collectief willen maken, dat wil zeggen via de staat 
(bijvoorbeeld via de verdeling van belastinggeld) 
willen verwezenlijken en misschien zelfs wel aan 
anderen willen opleggen. 

In de ogen van Frissen is het allesbehalve vanzelf-
sprekend om publieke doelen als wonen, welzijn, 
zorg en onderwijs via de band van de staat te 
realiseren. Sterker, het past uiterste terughoudend-
heid om de monopolies van de staat te verbinden 
aan allerlei normatieve idealen. Idealen prima, maar 
de staat moet ze niet hebben, behalve dan het 
ideaal om individuen en groepen individuen in staat 
te stellen om, binnen de wet, hun eigen idealen te 
kunnen verwezenlijken. Dat vergt in zijn ogen een 
veel kleinere overheid, en dus in zijn bewoordingen 
een ‘terugtocht’: “De terugtocht die ik voorsta is 
een constitutionele herordening, waarbij de staat 
zich veel meer terugtrekt op de monopolies en met 
het bezit en de terughoudende aanwending ervan 
een politiek van het verschil voert, waarin de idea-
len van het goede leven terug worden gegeven aan 
de	burgers	en	hun	private	verbanden”	(pag.	93).

SymPATHIEK PLEIDOOI 
Het boek lezend komt mij zijn pleidooi opnieuw 
sympathiek over. Vooral de deugden die hij poli-
tieke ambtsdagers toe wil dichten (bescheidenheid, 
zelfbinding, tolerantie) zijn een welkome aansporing 
voor politici om maat te houden en zich rekenschap 
te geven dat ze hun macht niet moeten misbruiken. 
Daarnaast is zijn pleidooi ook een terugkeer naar 
de wortels van de (zeker ook christelijke) politieke 
bewegingen. Politieke partijen in Nederland kwa-
men voort uit maatschappelijke verontwaardiging 
en maatschappelijke organisatievorming, en niet 
andersom. De politiek, laat staan de staat, ‘dic-
teerde’ niet de samenleving, maar de samenleving 
roerde zich en ging zich politiek organiseren. In dit 
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opzicht kan de ChristenUnie zich zeker spiegelen 
aan wat Frissen in zijn boek te zeggen heeft. 

NEUTRALITEIT VAN ORGANISATIES? 
Maar om Frissen en de ChristenUnie echt dich-
ter bij elkaar te krijgen is mijns inziens toch meer 
nodig.	Allereerst	van	Frissen	zelf.	Ook	in	dit	boek	
blijft het onduidelijk waar hij in de praktijk precies 
gaat uitkomen. Hij mag dan een warm pleitbezorger 
zijn van minderheidsopvattingen, over het borgen 
daarvan spreekt hij zich vooral in negatieve zin uit: 
de meerderheidsopvatting mag nooit de overhand 
krijgen. Maar hoe kunnen die minderheidsgeluiden 
dan blijven worden gehoord? En wat betekent die 
terugtocht van staat naar publiek en privaat pre-
cies? Elk onderwijs bijzonder onderwijs en dan ook 
daadwerkelijk vanuit particuliere verbanden bekos-
tigd? Het zou in lijn liggen van zijn gedachtegang, 
maar komt niet aan bod. Het welzijnswerk weer 
volledig, ook financieel, naar de maatschappelijke 
organisaties, maar dan ook geen gemeentelijk 
welzijnswerk meer? Opnieuw een logische gevolg-
trekking, waaraan de auteur zich echter niet waagt. 
Wijkprofessionals niet meer aangestuurd en betaald 
vanuit de gemeente, maar vanuit de bewoners, de 
kerken en de vrijetijdsverenigingen? Ik zou Frissen 
er graag over horen. 

In elk geval lijkt me de andere route die momenteel 
boven de markt zweeft - alleen ‘neutrale’ organi-
saties komen in aanmerking voor overheidsubsidie 
– niet sporen met Frissens redeneerlijn. De arm van 
de staat reikt immers in deze ordening zo ver dat 
er tussen staat en individu nauwelijks meer sprake 
is van maatschappelijke verbanden. Het Franse 
samenlevingsmodel, waar onder het mom van de 
laïcité, vrijwel alles via de weg van de staat gaat, is 
hiervan min of voorbeeld. Of zou Frissen in the end 
misschien wel sympathie hebben voor dit Franse 
‘neutraliteitsdenken’? Hij is het aan zijn lezers ver-
plicht er helderheid over te scheppen. En uiteinde-
lijk ook de vraag te beantwoorden hoe hij publieke 
financiering van gemeenschappelijke doelen moge-
lijk acht buiten de weg van de staat om.

‘REGT VOOR ALLEN’
Maar niet alleen Frissen zou moeten ‘bewegen’, ook 
de ChristenUnie zou een aantal stappen moeten 
zetten.	Allereerst	zou	zij,	zo	die	neiging	er	nog	zou	
zijn, het theocratische ideaal in de vorm van het 
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streven naar een christelijke overheid, definitief 
moeten afzweren. Theocratie is alleen mogelijk als 
je het Oude Testament, met zijn samenvallen van 
staat en godsdienst, als norm voor een samenle-
vingsmodel anno vandaag zou zien. En dat is niet 
alleen onwenselijk, maar gaat ook voorbij aan het 
feit dat met het Nieuwe Testament de verspreiding 
van het Evangelie vooral een zaak van het individu 
en de kerk is geworden. Een politieke ordening 
waarin de overheid de christelijke overtuiging 
uitdroeg, is daarnaast ook nooit de bedoeling 
geweest van de vroege antirevolutionairen. Sterker 
nog,	het	werd	expliciet	uit	angst	voor	te	veel	staats-
invloed afgewezen. De antirevolutionaire kiesver-
eniging in Groningen, via familie nauw aan Groen 
van Prinsterer verbonden, begon haar program in 
1864	illustratief	met	een	warm	pleidooi	voor	vrij-
heid, juist ten opzichte van de staat. De vereniging, 
aldus het eerste artikel, “verlangt dus niet, dat de 
staat regtstreeks, of zijdelings tot ondersteuning of 
uitbreiding harer Christelijke overtuiging bijdrage. 
Zij vraagt slechts regt, regt ook voor hare beginse-
len, even als zij datzelfde regt gaarne aan anderen 
toekent; zij verlangt in één woord: regt voor allen”. 
Niets van een streven naar een samenleving waarin 
staat en maatschappij samenvallen. Normatieve 
idealen en visies op het goede leven, dat wel. Maar 
verbindt die alsjeblieft niet aan de staat, was hun 
hartstochtelijk pleidooi. Frissen zou het haast niet 
mooier kunnen formuleren. 

bORGEN VAN VERSCHIL 
Op basis van deze erkenning zou ook de Chris-
tenUnie zich vervolgens, vanuit haar christelijke 
overtuiging, kunnen oriënteren op het borgen van 
variëteit als voornaamste overheidstaak. Niet alleen 
voor de eigen kring, maar voor iedereen, religieus 
en niet-religieus. Dat biedt tevens de mogelijk-
heid van een offensief en geen defensief geluid. 
Geen	verdediging	van	artikel	23	omdat	christenen	
zich bedreigd voelen, maar een schets van een 
toekomstgericht onderwijsmodel (wellicht via de 
vereniging- of stichtingvorm) dat een goede juridi-
sche en financiële basis biedt voor onderwijs dat 
overeenkomt met de wensen en overtuigingen van 
ouders en dat niet, zoals vandaag de dag, gericht 
is op het realiseren van allerlei overheidsdoelen (in-
tegratie, burgerschap, etc.) Eenzelfde gedachte zou 
ook voor het welzijnswerk kunnen gelden, dat zich 
als taak sowieso eerder leent voor de civil society 

dan voor de overheid. Maar ook de discussie over 
het homohuwelijk biedt zo nieuwe perspectieven. 
Een dergelijk verworven recht zou je niet moeten 
willen inperken, voor jezelf niet en al helemaal niet 
voor die mensen die elkaar oprecht trouw willen 
beloven. Je mag er als individuele christen moeite 
mee hebben, maar anderen in hun overtuiging dat 
niet onthouden. In de redeneerlijn van Frissen: het 
is niet aan de staat om particularistische overtuigin-
gen tegen te houden of te bevorderen. 

ECHTE VRIJHEID 
Natuurlijk zitten daar ergens grenzen aan en is de 
overheid genoodzaakt om inhoudelijk beleid te 
maken dat ook raakt aan persoonlijke keuzes van 
mensen. Maar echte vrijheid – en de antirevolutio-
nairen in de negentiende eeuw hadden dat goed 
door – houdt in dat je, binnen de grenzen van de 
wet, je leven kunt inrichten volgens je eigen over-
tuiging. Dat waarborgen is een van de belangrijkste 
overheidstaken en de ChristenUnie kan daaraan, 
juist vanuit haar christelijke overtuiging dat de 
overheid er is om ‘recht te doen’, een essentiële 
bijdrage leveren. Niet minder, niet meer. Dat wil 
niet zeggen dat christenen hun mond moeten 
houden als het gaat om hun eigen overtuiging. 
Integendeel zelfs. Maar, en daar kan het boek van 
Frissen een welkome inspiratie voor bieden, er is 
nu eenmaal verschil in je optreden als politicus met 
een verantwoordelijkheid voor de ordening van de 
samenleving, en je optreden als persoon of binnen 
een gemeenschap. In dat opzicht kan de Christe-
nUnie (maar eigenlijk elke politieke partij) zich meer 
bewust zijn van de twee componenten die zij in 
zich draagt: enerzijds het zuiver politieke, gericht 
op wetgeving voor elke burger, en anderzijds het 
publiekmaatschappelijke, gericht op organisatie en 
beweging rondom de eigen overtuiging. n

Rienk Janssens is algemeen secretaris van de Raad 
voor	Maatschappelijke	Ontwikkeling.	Van	1997	tot	
2001 was hij directeur van de Groen van Prinsterer 
Stichting, het wetenschappelijk bureau van het 
GPV. Hij is gepromoveerd op ‘De opbouw van de 
Antirevolutionaire	Partij	(1850-1888)’.		

‘HET AmbT VAN STAATSDIENAAR IS DERmATE GEWICHTIG DAT 
HET PER DEfINITIE bEGRENSD mOET ZIJN, NIET ALLEEN 
WETTELIJK mAAR OOK IN DE mANIER WAAROP DEGENEN DIE 
HET mOGEN bEKLEDEN ER IN DE PRAKTIJK mEE OmGAAN.’

1  Zie Denkwijzer	2007,	nr.5.

EINDNOTEN



14 | Denkwijzer | Juni 2010 | Vrijheid

De overheid is een 

  gulzige institutie
NAAR EEN SAmENHANGENDE 

VISIE OP EEN KLEINERE OVERHEID

met het beroep op de verzorgingsstaat voor het 
bereiken van politieke doeleinden. Die redenering 
gaat uit van een kleine overheid en krachtige institu-
ties. Om dat te bereiken moet de staat zich toeleg-
gen op het vermijden van ongewenste uitkomsten 
in plaats van op het formuleren en bereiken van 
gewenste uitkomsten.

DE ExPANSIEVE VERZORGINGSSTAAT
De overheid is een gulzige institutie. Ze heeft de 
neiging om haar invloedssfeer uit te breiden naar 
steeds meer maatschappelijke terreinen. Dat 
doet de overheid overigens niet (van)zelf. Het zijn 
burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties 
en politici die een beroep doen op de overheid om 
in te grijpen. Zelfs politieke partijen die de rol van 
de overheid willen beperken, zoals de VVD, stellen 
goed gevulde verkiezingsprogramma’s op, die heus 
niet alleen voorstellen bevatten over waar de over-
heid moet terugtreden. Om het sterk aan te zetten: 
wie tegenwoordig maatschappelijke verandering wil 
bewerkstelligen, doet een beroep op de overheid 
om de middelen van de rechtsstaat en van de ver-
zorgingsstaat in te zetten. Zo’n beroep kan ook zeer 
effectief zijn omdat de overheid met regelgeving en 
subsidies diep is doorgedrongen in het maatschap-
pelijk leven. Zo zijn we terecht gekomen in een ‘gul-
zige cirkel’ met de overheid als stralend middelpunt. 
Wie dit mechanisme kan doorbreken, vergroot de 
kans	op	een	structureel	kleinere	overheid.	Anders	
blijft het dweilen met de kraan open, en wordt de 
ene overheidskerntaak verruild voor de andere.

DOOR RIEN ROUW

Het nieuw te vormen kabinet moet 
flink gaan bezuinigen. Maar hoe 
en waarop? Moet de overheid 
minder taken gaan uitvoeren? Zo 
ja, welke? In dit artikel wordt een 
aanzet gegeven voor een denk-
wijze die leidt tot een structureel 
kleinere (maar niet minder krach-
tige) overheid. "(Het) valt op dat in 
de veranderingsoperaties die de 
afgelopen	25	jaar	in	en	rond	het	
openbaar bestuur zijn ingezet, elke 
conceptuele visie op het bestuur in 
een democratische rechtsstaat, die 
steeds meer een ‘poreuze staat’ is 
geworden, ontbreekt.”1

Aldus	de	immer	kritische	vice-president	van	de	
Raad van State in zijn algemene beschouwingen 
over het functioneren van de overheid in het Jaar-
verslag 2009 dat dit voorjaar werd gepubliceerd. 
Zonder een samenhangende visie op de overheid 
(of de staat), mede in verhouding tot de samenle-
ving, burgers en maatschappelijke organisaties, zijn 
pogingen te bezuinigen op de overheid gedoemd te 
mislukken, vat ik maar samen. Zo’n samenhangen-
de visie vergt meer, veel meer dan een kort artikel in 
Denkwijzer. In dit artikel geef ik een aanzet voor een 
redenering over hoe we zuiniger kunnen omgaan 
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DRIE CIRKELS
Hoe is de overheid zo gulzig geworden? Het 
antwoord op die vraag ligt besloten in het verhaal 
van	de	expansie	van	de	verzorgingsstaat	in	de	20e	
eeuw, een verhaal dat al vaak is beschreven, en dat 
ik daarom hier in enkele streken neerzet.2 De op-
bouw van de verzorgingsstaat heeft zich schema-
tisch geschetst in drie cirkels voltrokken. De eerste 
cirkel is die van de verzorgingsstaat in enge zin, dat 
is de staat die tegen bestaansrisico’s als ziekte en 
ouderdom beschermt, die dus sociale zekerheid 
biedt.	Het	bereik	van	regelingen	als	de	AOW	wordt	
uitgebreid tot iedere burger van Nederland en de 
uitvoering ervan verschuift van de sociale partners 
naar de overheid of aan de overheid verbonden 
instanties.

De tweede cirkel is de verzorgingsstaat die publieke 
diensten als onderwijs, zorg en welzijn financiert en 
reguleert. De dienstverlenende instanties zelf heb-
ben hun wortels vaak in het verzuilde middenveld 

maar zijn inmiddels van die wortels losgezongen, 
geprofessionaliseerd en verstatelijkt. In de loop van 
de 20e eeuw heeft de overheid de regulering van 
dit veld enorm verdicht zodat soms moeilijk valt te 
herkennen dat bijvoorbeeld scholen vallen onder 
private besturen die er eigen doelstellingen op na 
kunnen houden. In het taalgebruik worden de mid-
denveldinstituties tegenwoordig vaker aangeduid 
als uitvoerders van overheidsbeleid. De verstate-
lijking van de maatschappelijke dienstverlening is 
nog niet ten einde als je bijvoorbeeld kijkt naar de 
ontwikkelingen in de kinderopvang (denk aan de 
gastouderopvang) en  de publieke omroep.

De derde cirkel is de verzorgingsstaat in ruime zin 
die voor allerhande soort maatschappelijke proble-
men en ambities kan worden ingezet. Vooral het 
idee van preventie biedt tegenwoordig ruime moge-
lijkheden voor beleid, onder meer over de emanci-
patie van achtergestelde groepen als vrouwen en 
homo’s, de opvoeding van kinderen, de gezondheid 
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van burgers van jong tot oud, de integratie van 
immigranten en hun kinderen en hun loyaliteit ten 
opzichte van de Nederlandse staat (identiteit). Ook 
deze verstatelijking is nog niet ten einde, vooral om-
dat de politiek zich niet beperkt tot het garanderen 
van bepaalde rechten of het beïnvloeden van ge-
drag, maar ook de houdingen en overtuigingen van 
burgers wil beïnvloeden. Dat laatste is een buiten-
gewoon gulzige doelstelling, zeker als het gepaard 
gaat met regulering: wanneer heeft de overheid de 
laatste burger overtuigd van het goede van bijvoor-
beeld een gevarieerd eetpatroon?

mAATSCHAPPELIJKE bEDDING VERLOREN
De hierboven beschreven verstatelijking van het 
maatschappelijk middenveld heeft nog een an-
der gevolg. Tezamen met de ontzuiling zorgde 
die ervoor dat de traditionele politieke partijen 
hun vanzelfsprekende maatschappelijke bedding 
verloren. Daardoor is het lastiger om mensen uit 
andere maatschappelijke domeinen te rekruteren 
voor de politiek. Meer dan vroeger worden politici 
dan ook geselecteerd uit het politieke bedrijf zelf  
en uit de daaraan nauw verwante ambtenarij. Dat 
versterkt de gerichtheid op de staat als instrument 
voor maatschappelijke veranderingen. Bovendien 
zorgt de ontzuiling ervoor dat politici hun ideeën en 
initiatieven niet meer direct kunnen richten tot de 
voorheen verwante maatschappelijke instituties. De 
weg naar verandering loopt nu via de overheid.

De vraag was dus hoe we het mechanisme van 
het toenemende beroep op de overheid kunnen 
doorbreken.	De	schets	van	de	expansie	van	de	
verzorgingsstaat laat zien dat dat geen eenvoudige 
opgave is. Het vergt een heel andere oriëntatie van 
politieke partijen, maar ook van de samenleving, op 
de positie van de overheid in de maatschappij.

TECHNOCRATIE HELPT NIET
Nu	is	de	analyse	van	de	expansieve	verzorgings-
staat bepaald niet nieuw. Sinds in het laatste kwart 
van de 20e eeuw de betaalbaarheid van uitkeringen 
en verzekeringen onder grote druk kwam te staan, 
voert bijna ieder kabinet beleid om de overheid in 
te krimpen. Maar de vicieuze cirkel van de gulzige 
overheid werd daarmee niet doorbroken. Een tijd 
lang was het bijvoorbeeld geliefd om te spreken van 
de	kerntaken	van	de	overheid.	Als	we	die	konden	
definiëren, zou de overheid zich daarop kunnen te-

rug trekken. Een andere poging was die van de be-
drijfsmatige overheid, de overheid die ‘targets’ stelt 
en wordt afgerekend op het halen daarvan. Ook 
wel geopperd is een puur economische redenering 
waarbij de overheid alleen ingrijpt in het maatschap-
pelijk leven als er sprake is van wat economen noe-
men ‘marktfalen’. Het waren vruchteloze pogingen 
omdat ze te bureaucratisch of te technocratisch 
werden ingevuld en te weinig politiek geladen 
waren.	Als	politici	en	bestuurders	steeds	weer	in	de	
valkuil van de overheidsinterventie stappen, helpt 
een technocratisch-bureaucratische operatie niets.

VERmIJDEN IN PLAATS VAN bEREIKEN
Wat we dus nodig hebben, is een zelfbeperkende 
politiek en een temperende verzorgingsstaat. De 
hoofdregel voor zo’n type staat  is dat de overheid 
zich richt op het definiëren en voorkomen van on-
gewenste uitkomsten in plaats van op het sturen op 
gewenste uitkomsten en het bereiken van positief 
geformuleerde doelen. Ik werk deze hoofdregel 
hieronder uit voor de twee buitenste cirkels van de 
verzorgingsstaat.

Voor de verzorgingsstaat als maatschappelijke 
dienstverlener houdt de regel in dat de overheid 
veel ruimte maakt voor maatschappelijke organisa-
ties als zorginstellingen en scholen om hun eigen 
doelen te formuleren. De overheid heeft namelijk 
niet het monopolie op het bepalen van publieke 
doelen, maatschappelijke dienstverleners doen dat 
zelf ook. Het lijkt erop dat we dat idee helemaal 
ontwend zijn, alsof publiek gefinancierde instellin-
gen enkel uitvoerders van de overheid zijn. Daar-
voor is het wel nodig dat de publieke sector wordt 
‘ontstatelijkt’. Door de verstatelijking is de maat-
schappelijke dienstverlening gebureaucratiseerd 
en domineren regels en procedures het primaire 
proces. De publieke dienstverlening is daardoor 
vermoeid geworden, instellingen laten zich eerder 
leiden door regels dan door maatschappelijke 
noden die zich voordoen. Neem het schoolbestuur 
dat aan kinderopvang niet meer wil doen dan het 
wettelijk verplicht is, terwijl de ouders duidelijk be-
hoefte hebben aan een geïntegreerde voorziening 
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vastleggen en bewaken van wat “onverdraaglijk” 
is, zoals de Bulgaars-Franse filosoof Tororov het 
noemt.5 Todorov introduceert deze regel in een 
beschouwing over de pluraliteit van culturen in de 
westerse samenleving. Hij pleit voor openheid, 
zonder dat we alles hoeven te accepteren. Maar 
deze regel kan ook prima dienen om de uitdijende 
verzorgingsstaat te disciplineren. De staat legt zich 
bijvoorbeeld in het emancipatiebeleid toe op het 
vastleggen van rechten en vermijden van discrimi-
natie, in plaats van op het bevorderen van accep-
tatie. Dat laatste is typisch een doelstelling voor 
maatschappelijke organisaties, die zich daarvoor 
met private middelen inzetten. Een vergelijkbare 
redenering is te gebruiken als het om radicalisering 
gaat. De staat is er niet om de ‘hearts & minds’ te 
winnen, maar om ongewenst gedrag te corrigeren. 
De ‘hearts & minds’ zijn typisch een zaak van maat-
schappelijke instituties.

Voor dit alles is het nodig dat publiek gefinancierde 
organisaties zich manifesteren als  maatschap-
pelijke instituties in plaats van als uitvoerders van 
de overheid. En dat er ruimte komt in de publieke 
sector voor non-profit initiatieven. Noch bemoeie-
nis van de staat, noch organisatie volgens markt-
principes versterken maatschappelijke instituties. 
Dat vergt een afhoudende staat en een politiek 
van zelfbeheersing. Een politiek die niet de over-
heid mobiliseert om gunsten en maatschappelijke 
diensten aan burgers te leveren, maar die burgers 
mobiliseert om zich in te zetten voor maatschap-
pelijke doelen. n

‘DE STAAT mOET ZICH TOELEGGEN OP HET VERmIJDEN VAN 
ONGEWENSTE UITKOmSTEN IN PLAATS VAN OP HET 
fORmULEREN EN bEREIKEN VAN GEWENSTE UITKOmSTEN.’

1	 	Tjeenk	Willink,	H.,	De	raad	in	de	staat.	Algemene	be-
schouwingen. In: Jaarverslag 2009. Den Haag: Raad van 
State	2010,	p.19.

2  Voor een uitgebreidere beschrijving zie bijvoorbeeld 
RMO, Verschil maken. Eigen verantwoordelijkheid na de 
verzorgingsstaat.	Amsterdam:	SWP	2006	en	het	eerder	
aangehaalde Jaarverslag van de Raad van State.

3  Penn, M.J., Microtrends. Surprising tales of the way we 
live today.	London;	Penguin	books	2008.

4  http://www.thomashuizen.nl/; http://www.buurtzorgne-
derland.com/; http://www.imcweekendschool.nl/

5  Somers, M., ‘Stug redelijk blijven, dat werkt’. Filosoof 
Tzvetan Todorov over tolerantie en provocatie in het inte-
gratiedebat. In: NRC-Handelsblad,	24-12-2009.

EINDNOTEN

voor onderwijs en opvang. Voor een ander deel van 
de publieke sector is het eerder nodig dat het wordt 
‘ontmarkt’, dat de bestuurders en managers zich 
niet definiëren als een bedrijf maar als een echte 
maatschappelijke dienstverlener. ‘Profit’ staat dan 
niet voorop, maar ‘public spirit’, de gerichtheid op 
het goede  voor burgers en voor de samenleving als 
geheel.

‘NON-PROfITEERS’
Een voorbeeld van dit type dienstverleners is wat 
de	Amerikaanse	onderzoeker	Mark	Penn	noemt	de	
‘non-profiteers’.3 Penn stelde vast dat in de Ver-
enigde Staten de werkgelegenheid in de zogehe-
ten	‘Third	sector’	(de	nonprofit	sector)	sinds	1970	
sneller is gegroeid dan in het bedrijfsleven en de 
overheid. Het interessante dat hij signaleert is dat 
“the nonprofit sector is beginning to tackle social 
problems that used to belong to the government, 
with the kind of innovation and discipline that used 
to belong to business”. Sociale problemen aanpak-
ken met businessplannen en met groei-ambities. 
In	Amerika	wordt	de	groei	mogelijk	gemaakt	door	
weldoeners en private fondsen, in de Nederlandse 
situatie zal het veel meer met collectieve financie-
ring moeten. Maar onder meer de Thomashuizen, 
Buurtzorg Nederland en de Weekendschool laten 
zien dat het kan en dat het zeer verfrissend is voor 
de publieke sector.4 Om zo’n levendige publieke 
sector te krijgen is het wel nodig dat nieuwe toetre-
ders makkelijk toegang hebben tot de stelsels van 
publieke dienstverlening en dat er meer ruimte komt 
voor private financiering.

Met een levendige publieke sector richt de over-
heid zich vooral op het beschermen van zwakke 
belangen, op het voorkomen dat burgers die niet 
voor zich zelf kunnen opkomen buiten de boot val-
len. Dat zijn uitkomsten die de staat wil vermijden. 
En een belangrijke taak voor de overheid is ervoor 
te zorgen dat er betrouwbare informatie is over de 
prestaties en het functioneren van maatschappelijke 
dienstverleners, zodat ze scherp gehouden worden 
op hun maatschappelijke rol door (groepen van) 
burgers, door andere maatschappelijke organisaties 
en door bedrijven.

bEWAKEN VAN HET ‘ONVERDRAAGLIJKE’
Voor de verzorgingsstaat in ruime zin geldt nog 
sterker dat de staat zich moet beperken tot het 



18 | Denkwijzer | Juni 2010 | Vrijheid

Vrijheid in 
gebondenheid

COHEN EN KENNEDy OVER bURGERSCHAP, 
RELIGIE EN RECHTSSTAAT

DOOR GEERT JAN SPIJKER

Het	zou	zo	maar	kunnen	dat	na	de	komende	verkiezingen	de	PvdA	de	
grootste partij van Nederland is en Job Cohen premier van Nederland gaat 
worden. Wat is zijn visie? Met Binden legt hij zijn kaarten op tafel. Vrijheid 
is een kernthema, maar hij benadrukt dat die juist nu beperking behoeft. 
Cohen probeert uitwassen te bestrijden zonder de schijn te wekken de 
‘verworvenheden’ uit de jaren ‘60 op het spel te zetten. Ook ten aanzien 
van religie manoeuvreert hij voorzichtig. Hij wijst op het nut van religie, maar 
stelt ook uitdrukkelijk: “Zelf heb ik niets met geloof.” Hoe wil hij de boel bij 
elkaar houden?  

DE RECHTSSTAAT bINDT
Wat opvalt in deze bundel lezingen is dat Cohen 
voortdurend waarden van de Verlichting en de jaren 
zestig – autonomie, secularisering, individualise-
ring – waardeert, maar tegelijkertijd constateert dat 
ze zijn doorgeslagen en vervelende neveneffecten 
vertonen. Voorbeeld: individualisering was bevrij-
dend,	maar	Nederland	is	nu	wel	“los	zand”	(14)	en	
er is nauwelijks meer sociale controle. We moeten 
daarom opnieuw nadenken over gemeenschap, 

over waarden en normen. Cohen neemt daarbij 
de democratische rechtsstaat als uitgangspunt. 
Die bindt ons en biedt de ondergrens. Gedogen 
is daarbij verleden tijd; het gaat om handhaven en 
toezicht, duidelijke grenzen stellen. “Dan maak je 
het	speelveld	duidelijker.”(15)	
Maar hoe duidelijk is Cohen? Over drugsbeleid zegt 
hij dat het veel heeft opgeleverd (namelijk minder 
slachtoffers), maar dat de industrie in criminele han-
den terecht is gekomen. “Dat heeft een verwoes-
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tend effect op het klimaat in stad en land. Dat is 
lang niet gezien, net zoals men niet gezien heeft dat 
legale prostitutie bepaald geen eind heeft gemaakt 
aan	uitbuiting	en	vrouwenhandel.”(17)	Vervolgens:	
“Het is niet de bedoeling dat het Red Light District 
om zeep geholpen wordt, maar het moet wel pas-
sen in onze samenleving.” Een beetje “naïef”, geeft 
hij toe: “Natuurlijk, het is een wensgedachte wan-
neer je denkt dat prostitutie voor iedereen ooit een 
vrije,	individuele	keuze	zal	zijn.”(18)	Kortom,	duidelijk	
is niet zo duidelijk. Er blijkt toch een schemerzone 
als grenzen gesteld moeten worden.

RUImTE VOOR VERSCHIL: COHEN VS. PVDA
Binnen het speelveld van de rechtsstaat krijgt 
iedereen de ruimte, aldus Cohen. Democratie moet 
worden ingeperkt door de rechtsstaat, die juist min-
derheden beschermt. Een belangrijke en terechte 
notie, lijkt mij. Meer gemeenschap dan deze rechts-
staat biedt, moeten we misschien niet verlangen. 
Zeker nu er voor het eerst in Nederland een meer-
derheid is, namelijk een blanke, seculiere. Cohen 
doet een beroep op het verantwoordelijkheidsbesef 
van die meerderheid om anderen daadwerkelijk de 
ruimte	te	laten	(79).	Verderop	zegt	hij: “Het nieuwe, 
ongeschreven principe van integratie dat bovendien 
nogal eens trekjes wil krijgen van assimilatie, gaat 
niet boven de in onze Grondwet neergelegde vrij-
heid	van	godsdienst	en	vrijheid	van	onderwijs.”(196)	
Cohen wijst op het verlies (sinds de jaren zeventig) 
van het vermogen om met verschillen om te kun-
nen gaan. Deze kritiek op de gelijkheidsideologie 
is lovenswaardig, maar helaas is het Cohen niet 
gelukt	deze	lijn	door	te	zetten	in	het	PvdA-verkie-
zingsprogramma (zie bijvoorbeeld de acceptatie-
plicht van scholen). Cohen benadrukt dus ruimte 
voor	religieuze	verscheidenheid.	Als	pragmaticus	
en realist ziet hij dat wereldwijd godsdiensten (met 
name het christendom) groeien, en dat dat ook in 
zijn stad kan gebeuren. Hij ziet dat religie een dyna-
mische kracht is die ‘werkt’ voor haar gelovigen – 
iets wat Cohen niet “gelukkig” maakt. Maar waarom 
eigenlijk niet? 

bINDING ZONDER bEZIELING 
Bovendien: secularisatie leidde tot een “vacuüm op 
het gebied van het uitdragen en overbrengen van 
waarden en normen – traditioneel het domein van 
kerk en geloof. Tot nu toe is geen enkele andere 
instantie of autoriteit erin geslaagd om dit vacuüm 

op	te	vullen.”(38)	Religie	kan	helpen	de	boel	bij	
elkaar te houden. ‘Religare’ duidt niet voor niets op 
verbinding. Dat geldt vooral binnen een religie, maar 
ook daarbuiten, als bijvoorbeeld kerkleden actief 
zijn in hun wijk. 
Waar	staat	de	PvdA	zelf?	Het	Beginselmanifest	
houdt het op een ‘vrijzinnige moraal’, maar wat die 
precies inhoudt wordt niet verder uitgewerkt. Loze 
woorden, vreest Cohen daarom. Uitwerking is ech-
ter wel nodig, want juist bij de grote vraagstukken – 
zoals milieu, armoede, en vrijheid – hebben we een 
moreel kompas nodig. En dat mist nu juist bij de 
PvdA,	zegt	hij	zelf.	Begrippen	als	gerechtigheid	en	
solidariteit, afhankelijkheid en dankbaarheid hebben 
alle “religieuze connotaties”, niet vreemd dus om die 
weer eens te bestuderen. (202) 
Cohen vindt dat tegelijk maar moeilijk. Hij gaat uit 
van de Verlichting – benadrukt hij keer op keer - en 
de seculiere staat. Maar dat is te mager, vindt hij 
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zelf ook. “Intellectuelen verwijzen (…) graag naar 
de Verlichting, (…) maar in de praktijk komt dat 
eerder neer op een opsomming van vrijheden, dan 
op enige verantwoordelijkheid, grondplichten of 
gedragsregels, waar ook anderen houvast aan zou-
den	kunnen	hebben.”(41)	Binding	zonder	bezieling.		

OVERHEID EN bURGERSCHAP; KENNEDy 
Naar goedlinkse gewoonte kijkt Cohen voor oplos-
singen vooral naar de overheid. Die moet concep-
ten van burgerschap ontwikkelen. Burgerschap is 
niets anders dan “vertrouwen in elkaar als burgers 
van dezelfde gemeenschap: dorp, stad of land.” 
Centraal daarbij staat dat we ons houden aan de 
wet, maar ook betrokkenheid tonen bij de publieke 
zaak, actief zijn in de civil society, ons houden aan 
fatsoensnormen. 
Iemand die minder van de overheid verwacht en 
juist	meer	van	de	burger	is	James	Kennedy.	Als	
echte	Amerikaan	benadrukt	hij	de	kracht	van	
individu en samenleving. Bij burgerschap gaat het 
niet alleen over plichten, maar ook over rechten. In 
Bezielende verbanden toont hij zich een relatieve 
buitenstaander die met een verfrissende blik heden 
en verleden weet te verbinden. Hij heeft veel waar-
dering en aandacht voor christendom en kerk, maar 
combineert dat met sympathie voor het recente 
‘progressieve’ verleden. Tegelijk beklemtoont hij 
dat in Nederland de elite wel heel makkelijk mee-
ging met de ontwikkelingen vanaf de jaren ‘60. Met 
een retoriek van vernieuwing werden veel culturele 
ontwikkelingen toegestaan of bevorderd. Men sprak 
van ‘onvermijdelijke ontwikkelingen’, ‘de tijdgeest’ 
en ‘de eisen van de tijd’. Kortom, een onpersoon-
lijke macht die vooruitgang nodig maakte en ervoor 
zorgde dat niemand verantwoordelijk was.

VRIJHEID ALS WORSTELING 
Net als Cohen bepleit Kennedy veel ruimte voor 
religie. Hij heeft een voorliefde voor diversiteit. 
“Niet alleen pragmatische overtuigingen, maar ook 
godsdienstige motieven dreven veel Nederlan-
ders ertoe om andersdenkenden te herkennen als 
schepselen Gods. Ondanks de belangrijke verschil-
len van inzicht en geloof, waren zij ervan overtuigd 
dat	zij	anderen	vriendelijk	moesten	bejegenen.”(38)	
Die ruimte voor verscheidenheid staat nu op het 
spel. Kennedy vreest een progressieve meerder-
heidscultuur die haar waarden oplegt aan de rest 
en	zelf	tolerantie	gaat	definiëren	(227).	Hij	hoopt	dat	

Nederland zich zal laten inspireren door het eigen 
erfgoed. En, enigszins geheimzinnig: “Nieuwe inspi-
ratie voor tolerantie is niet te vinden in het centrum 
van de Nederlandse samenleving, maar in de mar-
ges.”(235)	Vrijheid	is	een	voortdurende	worsteling,	
iets	dat	je	samen	maakt	(243).	

ORDE EN EENSTEmmIGHEID
Nederland lijkt vrijheidslievend en libertijns, maar 
er is veel behoefte aan orde en begrenzing, valt 
hem	als	Amerikaan	op.	De	politieke	elite	wil	graag	
vooruitgang, maar weet zich daarbij geen raad met 
de burger. Goed bestuur is het belangrijkst, men 
wil geen gekrakeel. Een goed politiek systeem is 
belangrijker dan het uitvoeren van de wil van de 
burger	(183).	Politici	moeten	echter	leren	een	kriti-
sche en opbouwende dialoog aan te gaan met het 
volk	(19).	Dat	vindt	Nederland	echter	moeilijk:	zelfs	
bij de WMO hinkt de overheid op twee gedachten 
en durft de overheid niet echt verantwoordelijkhe-
den	over	te	dragen	aan	burgers	(272).	De	overheid	
vertrouwt de gewone man niet helemaal en dit 
houdt de kloof tussen elite en burger in stand. “Het 
Nederlandse politieke systeem is gebaseerd op 
een hoog niveau van vertrouwen, met één uitzon-
dering: het predemocratische principe dat het volk 
niet	teveel	macht	moet	krijgen.”(205)	Kennedy	vindt	
dat de politicus zich meer moet beschouwen als 
burger, iemand die in dienst van de samenleving 
staat. Maar hij moet tegelijk wel iemand zijn met 
duidelijke principes en ideologische herkenbaar-
heid	alsmede	een	optimistischer	zelfbeeld	(195).	Dat	
is belangrijker dan allerlei overhaaste institutionele 
vernieuwingen. 

TOT SLOT 
Kennedy biedt Cohen zo enkele correcties.	Aller-
eerst met zijn nadruk op een sterke burger en een 
vrije samenleving, maar ook met zijn positievere 
kijk op het christelijke verleden (en heden!) van 
Nederland. Waar Cohen sterk inzet op Verlichting 
en seculiere vrijzinnigheid, steekt Kennedy een 
spade dieper als het gaat om de verworteling van 
onze rechtsstaat. Nederland bevindt zich in “beslis-
sende jaren”, aldus Kennedy (22). In deze fase heeft 
Nederland meer behoefte aan verstandige opinie-
makers dan aan populistisch gekrakeel. En in tijden 
van vervreemding en crisis is goed bestuur, met 
oog voor principiële verscheidenheid, geen overbo-
dige	luxe	om	de	boel	bij	elkaar	te	houden.	n



TIm VREUGDENHIL, PREDIKANT STADSHARTKERK (AmSTELVEEN) EN AmSTELGEmEENTE (AmSTERDAm)
Het is volgens het Nieuwe Testament kenmerkend voor christenen dat zij vrije mensen zijn. Vrijheid doortrekt alle 
nieuwtestamentische brieven. Mensen moeten weten dat zij niet langer slaven zijn. Je bent tot vrijheid geroepen, 
dat is je bestemming. Vrij zijn van zorgen. Vrij van angsten. Vrij van druk en van onzekerheid. De bijbel doelt op 
een innerlijke vrijheid – veel van de eerste christenen waren immers slaven of vrij geboren maar in gevangenschap 
gestorven. Die innerlijke vrijheid is echter geen vlucht voor de realiteit, integendeel. De kern van het evangelie is 
dat innerlijke vrijheid helpt tegen alles wat het leven moeilijk en soms nauwelijks te verdragen maakt. 

SLAVEN VAN JEZUS 
Hoeveel mensen in Nederland zouden er vandaag de dag bij ‘vrijheid’ aan christenen denken? Ik vermoed 
bijzonder weinig. Vrijheid is een politiek begrip geworden, met hier en daar een filosofische discussie. Dat God 
mensen vrij wil maken, weet niemand meer. Het christelijke vrijheidsidee verdraagt zich ook slecht met het 
moderne verlangen naar vrijheid boven iedere grens en elke binding. Een geloof dat mensen definieert als 
‘slaven van Jezus’ moet dan wel afstotend werken. Bijna iedereen die afscheid neemt van kerk en geloof doet 
dat mede vanwege een gevoel van onvrijheid: ‘Ik kon of mocht mezelf niet zijn.’ Wie zich wel christen noemt, laat 
zich zomaar meeslepen. Kun je aan jezelf uitleggen waarom en waarin jouw geloof je nu zo ‘vrij’ zou maken? 
De ervaring van christenen is vaak anders – of ze dat nu van zichzelf eerlijk mogen toegeven of niet. Wie de 
vrijheid wel ervaart – en die mensen zijn er gelukkig ook – kan trouwens alles aan, binnen of buiten de christelijke 
wereld. 

ARTIKEL 1 GRONDWET ALS STEmADVIES 
Hoe zou Nederland er uit zien als meer mensen innerlijke vrijheid zouden kennen? Hoe zou ons land er uit zien 
als regering en parlement overwegend uit zulke mensen zouden bestaan? Raden? Partijen? Stel dat artikel 1 
van de Grondwet zou luiden: wij zijn geroepen om vrij te zijn. We misbruiken die vrijheid niet om onze eigen 
verlangens te bevredigen, maar we dienen elkaar in de liefde. (Galaten 5,13). Dat is in ieder geval een zin die 
klinkt als een klok, die duidelijker is dan veel hedendaags gemompel over vrijheid die ‘kostbaar’ is en om 
‘verantwoordelijkheid’ vraagt. 
Artikel	1	van	onze	Grondwet	luidt	anders.	Geen	nood.	Je	kunt	diezelfde	woorden	beluisteren	als	een	stemadvies.	
Vrijheid begint bij jou. Wat als jij je democratisch recht zo gebruikt dat niet meteen al jouw verlangens worden 
vervuld, maar dat de samenleving groeit in onderlinge liefde en hulp? Christenen hebben geen betere ideeën 
over vrijheid dan anderen. Zij gaan wel verder in het verinnerlijken van vrijheid. Toen Luther ooit ‘de vrijheid van 
een christenmens’ definieerde, schreef hij dat een christen werkelijk vrij is en aan niemand onderworpen en dat 
een christen gebonden is aan allen en in die zin ieders slaaf. En dat beide tegelijkertijd. De simpele stemwijzer 
bij deze theorie staat ook in de Galatenbrief en bestaat in één eenvoudige vraag: probeer je wel eens mensen te 
behagen? Ja/nee? Dan ben je nog geen/wel een dienaar van Christus. (Galaten 1,10)

ColumnVrijheid
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DOOR ALbERT JOOSSE 

Christelijke houdingen ten opzichte van de wetenschap zijn veelal minstens 
ongemakkelijk te noemen. Ze stempelen ook de terughoudendheid die de 
ChristenUnie toont in het nastreven van wetenschap als maatschappelijk 
doel. Dit heeft zowel historische als sociologische gronden, waarvan ik er 
enkele zal bespreken. Belangrijker is het echter om te zien dat de Christen-
Unie uitmuntende redenen heeft om wetenschappelijk onderwijs en onder-
zoek als groot goed te zien, een top-drie-plaats op prioriteitenlijstjes waard. 
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is het sjibbolet van de Nederlandse christelijke 
politiek; voor toponderwijs en -onderzoek is weinig 
aandacht. Een onverbloemende verkiezingsslogan 
van de ChristenUnie zou stellen: ‘Identiteit vóór 
kwaliteit’. (Dat ik over de ChristenUnie-stemmers 
spreek moet overigens duidelijk maken dat wat ik 
hier stel niet is bedoeld als kritiek op de fracties 
van de partij, maar als commentaar op de in de 
achterban heersende cultuur.) 

WANTROUWEN TEGEN WETENSCHAP 
De particuliere groep van Kuyper had echter niet 
alleen particuliere opvattingen, maar was ook 
veelal een lagere middenklasse met wat men 
noemt een gezonde dosis wantrouwen tegen de 
elitaire wetenschap. Tegenwoordig wordt dat in 
stand gehouden of versterkt door soortgelijke 
ideeën bij een deel van het rechtse christelijke 
publiek in de Verenigde Staten, ideeën die op een 
curieuze manier overwaaien naar een deel van 
christelijk Nederland: wetenschap en de media zijn 
het domein van links; of nee, een samenzwering 
zelfs, om de goede christelijke burger een rad voor 
ogen te draaien.
Voor wie meent te weten hoe de zaak in elkaar 
zit is het bedreigend als iemand gaat zoeken 
en	uitpluizen.	Argumenten	van	allerlei	slag	die	

IDENTITEIT VOOR KWALITEIT?
Ironisch genoeg heeft een voorvader van de 
ChristenUnie een universiteit gesticht. Geen 
centimeter die niet onder de beheersing van 
Christus	valt,	zei	Abraham	Kuyper,	en	daarom	
moet ook het wetenschappelijke veld gekerstend 
worden, waar het niet al christelijk is. De ironie 
droogt op zodra we ons realiseren dat zijn ‘Vrije’ 
Universiteit bedoeld was als – in wezen – een door 
een particuliere zuil gefinancierde particuliere club 
die particuliere visies nastreefde. Niets dan lof past 
de toewijding aan wetenschap die leden van die 
particuliere zuil toonden, wanneer de collectant 
de dubbeltjes van bakker en slager inzamelde 
om ‘onze studenten’ te kunnen laten studeren. 
Niettemin is een particuliere universiteit een 
contradictio	in	terminis.	Al	bestaat	ze	niet	meer,	de	
Kuyperiaanse Vrije Universiteit is illustratief voor het 
najagen van identiteit boven kwaliteit dat deel is 
van de erfenis van de ChristenUnie.
Leg ChristenUnie-stemmers aan een machine die 
emoties registreert, en confronteer hen vervolgens 
met de woorden ‘onderwijs’ en ‘wetenschap’; 
bij het eerste zal de machine rood uitslaan van 
passie, bij het tweede blijft zij onderkoeld, of 
wordt zij misschien geel van schrik. Het recht op 
religieus bepaald maar staatsbetaald onderwijs 

weten schap
ChristenUnie: vóór
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materie geschikte methode zijn kernkwaliteiten van 
een academicus, die echter in het publieke leven 
niet minder essentieel zijn. Dit belang overstijgt 
de enkele vraag of een academie of school op de 
juiste levensbeschouwing is gegrondvest.

LEVENSbESCHOUWELIJK DARWINISmE 
Is er dan geen waarheid in het vermoeden van 
de provinciale ChristenUnie-stemmer dat de 
wetenschapper over het algemeen zijn eigen 
mening als wetenschap presenteert, op tv, in de 
krant, waar dan ook? Is Dawkins niet een bioloog? 
Toegegeven, velen gaan buiten de grenzen van 
hun discipline; maar daarvoor hoeft men geen 
levensbeschouwelijk darwinist te zijn. Juist echter 
wanneer de dominante toon in het publieke debat 
een afgeplat soort levensbeschouwelijk darwinisme 
is moet men de wetenschappen bevorderen. 
Een ruimhartige plaats voor reflectie geeft een 
samenleving namelijk de rust om op meer dan 
individuele basis zich vragen te stellen over wat 
nu als algemene waarheid wordt gepresenteerd. 
Meer wetenschap betekent meer variatie. Juist wie 
beducht is voor eenvormige seculiere wetenschap 
(wat men daaronder ook moge verstaan) zou zich 
geroepen moeten voelen om de diversiteit die 
vanuit rijkdom tot bloei komt na te streven. 

EEN PUbLIEKE TAAK
Nu is er een lijn in het christelijk denken die nauw 
aansluit bij het ideaal van een kleine overheid. 
Wetenschap stimuleren, zou men kunnen betogen, 
hoort bij een staat die is opgeblazen en een 
teveel aan macht heeft. Macht corrumpeert, en 
mensen falen. Dit geloof in de feilbaarheid van 
de mens maakt christenen sceptisch over de 
maakbaarheid van de samenleving. Veeleer echter 
dan een verantwoordelijkheid voor het stimuleren 

aanvaard of zelfs maar geponeerd worden roepen 
onrust op. Resultaten van onderzoek dwingen ons 
anders te denken dan we gewoon waren. En al 
gauw meent men dat de universiteit wordt bevolkt 
door mensen van het andere levensbeschouwelijke 
slag; dat ons het geloof genoegt — buiten de kerk 
geen ware kennis.

WAARHEID & DE SAmENLEVING
En toch “noemde Christus zich de waarheid, 
niet de gewoonte”, schrijft Tertullianus.  Het 
christendom is wezenlijk wetenschapsvriendelijk. 
Het is christelijk een passie voor de waarheid te 
hebben. En de moeite die het kost om haar te 
vinden, en het geld, zijn die een christen teveel?
Er is in de traditie van de christelijke politiek een toe 
te juichen inclusivisme. De ChristenUnie en haar 
voorlopers hebben zich nooit als belangenpartijen 
gezien. Eén Nederland is er, en één publieke zaak, 
in hoeveel deelaspecten men die ook opdeelt. 
Geïmpliceerd is daarmee echter ook dat men 
voorbij identiteit alléén kijkt, naar de kwaliteit die 
deze ene publieke zaak uiteindelijk ten goede 
komt en verder brengt. Wetenschap is niet een 
neutrale factor die een samenleving naar believen 
wel of niet in haar totaalpakket kan opnemen, 
met daarbij nog een vrije keus uit graden van 
ontwikkeling die ze bereid is aan de wetenschap 
binnen haar grenzen toe te staan. De uitstraling 
van wetenschap op andere samenlevingsvelden is 
direct en significant. En al wijzen universiteiten over 
het algemeen de pretentie terug dat ze mensen 
een algemene ontwikkeling bieden die hen betere 
mensen, of tenminste burgers, maakt, niettemin 
zijn academische vaardigheden nog steeds van 
grote waarde in de burger van een moderne 
samenleving; analytisch vermogen, een kritische 
houding, een doelmatige bezinning op de voor elke 

‘CHRISTUS NOEmDE ZICH “DE WAARHEID, NIET DE GEWOONTE”, 
SCHRIJfT TERTULLIANUS. HET CHRISTENDOm IS WEZENLIJK 
WETENSCHAPSVRIENDELIJK. HET IS CHRISTELIJK EEN PASSIE 
VOOR DE WAARHEID TE HEbbEN.’

weten schap



opgeleide klasse is van groot belang voor het 
functioneren	van	de	samenleving	als	geheel.	Aan	
dit belang doet men afbreuk als men het aantal 
studerende jongeren en het niveau dat zij kunnen 
behalen verlaagt door hen enerzijds alle kosten 
van hun studie zelf te laten dragen en anderzijds 
de kwaliteit van wetenschappelijke opleidingen 
direct afhankelijk te maken van de gelden die 
hun ‘klanten’ inbrengen. Over de toekomst van 
fundamenteel wetenschappelijk onderzoek hoeft in 
een scenario van overheidsindolentie al helemaal 
niet te worden uitgewijd. 

KENNIS VAN mENS & GOD
Het behoort tot de meest inzichtelijke momenten 
van de christelijke wereldbeschouwing dat de 
mens als onderkoning de beelddrager is van God; 
en niet alleen de mens: de hele werkelijkheid is 
van God vol. Het boek van de natuur, zoals de 
christelijke traditie het noemt, is er om gelezen 
te worden. De confessio Belgica beschrijft het 
zelfs als een bron van kennis over God.  Voor 
een christelijke gemeenschap is het, met andere 
woorden, een kernfunctie dat ze observeert en 
minutieus nagaat hoe de stoffelijke werkelijkheid 
functioneert. 

Het is nog belangrijker om de aandacht te richten 
op de menswetenschappen. Vanuit christelijk 
perspectief zijn zij van belang omdat de mens het 
beeld van God vormt. Kennis van God en kennis 
van onszelf zijn met allerlei banden met elkaar 
verbonden, betoogt Calvijn.  Zo leren inzichten 
over onszelf ons God kennen. En het is een 
piëtistische dwaling dat slechts het geweten de 
mens kennis van zichzelf verschaft. Introspectie is 
in sommige wetenschappelijke deelgebieden op 
sommige momenten een prima methode. Maar 
het reële inzicht dat wij, mensheid, in onszelf 
hebben verworven via het keur aan andere, 
verrassend recente, methoden moeten we niet 
veronachtzamen.

KENNISECONOmIE ALS bANIER
Dit	punt	verdient	om	twee	redenen	extra	
nadruk. In de eerste plaats is door het succes 
van de natuurwetenschappen de integriteit 
van de menswetenschappen in het gedrang 
gekomen. Zozeer werd de natuurwetenschap 
een voorbeeld voor menswetenschappers dat zij 

van wetenschap van de overheid af te nemen 
dringt deze overweging deze haar juist op. Een 
beslissing die gestoeld is op een bredere kennis 
van haar omstandigheden heeft meer kans haar 
doel te treffen dan de beslissing die als enkel maar 
menselijke inschatting een flinke dosis goed geluk 
vereist.

Daarenboven is het wetenschappelijk opleiden 
van burgers en het wetenschappelijk doen van 
onderzoek een publiek goed van groot belang. 
Gezonde wetenschap is een doorlopende 
herbronning van de samenleving. Juist 
oorspronkelijk onderzoek betaalt zichzelf echter 
verre van direct terug. De financiering ervan aan 
het bedrijfsleven overlaten, of zelfs te verwachten 
dat particulieren zich, al dan niet georganiseerd, 
waarborg stellen voor het voortbestaan van 
het wetenschappelijke onderzoek is daarom 
reine fictie. Dat onze staat modern is betekent 
óók	dat	de	toegenomen	complexiteit	van	de	
samenleving zijn weerslag erin vindt dat de 
staat het coördinatiestelsel is geworden van 
gemeenschapstaken.

RICHTINGGEVENDE OVERHEID 
Een rol voor de overheid als tenminste 
richtinggevend is lange tijd in ChristenUnie-kringen 
algemeen aanvaard geweest. Een GPV-voorman 
betitelde de overheid bijvoorbeeld als hoofd van de 
openbare burgerlijke samenleving.  Men dacht over 
de overheid als uitvoerder van de zogenaamde 
cultuuropdracht,	de	opdracht	van	God	aan	Adam	
in het paradijs om de aarde te onderwerpen 
en in cultuur te brengen. Onder het mom van 
een herbezinning op het theocratisch elan van 
christelijke politiek delen recentere stemmen de 
staat echter een zeer bescheiden rol toe in de 
samenleving; de morele waarden van bijbel en 
christendom behoren door de kerk te worden 
uitgedragen, terwijl de staat zich moet beperken 
tot wat noodzakelijk voortvloeit uit principes als 
het waarborgen van de vrijheid van burgers.  Ook 
in deze ontwikkeling bespeurt men overigens de 
invloed van anglo-amerikaans denken. 
Tegen deze achtergrond is het niet overbodig om te 
onderstrepen dat een samenleving geen werkbare, 
gezonde wetenschapsstructuur kan hebben zonder 
een aangestuurde gemeenschappelijke inspanning 
om deze te cultiveren. Een wetenschappelijk 
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natuurwetenschappelijke methoden overnamen 
ten koste van de de menswetenschappen eigen 
methoden. Het resultaat is een verwrongen 
beeld op het menselijke. En ook in de receptie 
van wetenschappelijk onderzoek in de 
maatschappij heeft de natuurwetenschap een 
dominante stem gehad, zozeer dat vragen die 
andere disciplines aanbehoren op populaire 
wijze vaak in natuurwetenschappelijke 
termen	worden	beantwoord.	Al	gauw	worden	
natuurwetenschappelijke theorieën zo het laatste 
antwoord op levensbeschouwelijke en religieuze 
vragen. Wie de christelijke wereldbeschouwing 
in haar volle rijkdom ontvouwd wil zien doet er 
goed aan om het eigen recht van de mensgerichte 
wetenschappen te verdedigen en te stimuleren.
Dit dient bovendien benadrukt vanwege het politiek 
spreken over de ‘kenniseconomie’. Het vormen van 
een hoogtechnologische economie die vruchtbaar 
maakt wat in de toegepaste wetenschappen wordt 
ontwikkeld is maatschappelijk en economisch 
hoogst nastrevenswaardig. Wanneer echter 
‘kenniseconomie’ de banier wordt waaronder alle 
investeringen in wetenschappelijk onderwijs en 
onderzoek een plaats moeten vinden dan ontstaat 
een kwalijk zich blindstaren op de toepasbare 
producten van – alweer – de natuurwetenschap 
en een misleidend uitgaan van het nut van 
wetenschap. Wetenschap zoekt geen nut. Rond 
de opening van zijn katholieke universiteit in Dublin 
sprak John Henry Newman: “De menselijke geest 
zit zó in elkaar dat elke soort van kennis, als die dat 
werkelijk is, zijn eigen beloning vormt.”  De huidige 
politieke omgang met wetenschap getuigt van een 
kleingeestige baatzucht die om inzicht niets geeft. 
Christelijke politiek, gedreven door een openheid 
richting het hogere, zou een dergelijke vlakke 
eenzijdigheid moeten kunnen ontstijgen. 

VOOR DE CHRISTENUNIE
Het is ironie van de geschiedenis dat de 
godsdienst die is gebaseerd op een onthulling dat 
God λόγος is zich in een tijd van ongedroomde 
wetenschappelijke mogelijkheden in het nauw 
gedrongen en bedreigd zou moeten voelen door 
een wereld die gericht is op de waarheid. Grote 
delen van de christelijke wereld voelen zich dan 
ook niet in het nauw gebracht. Een partij als de 
ChristenUnie is het aan zichzelf verplicht om 
eveneens een ontspannen en bijdragende houding 

aan te nemen jegens de wetenschap. Dat vraagt 
echter wel om politiek commitment. En waar van 
allerlei kanten erop wordt aangedrongen dat de 
ChristenUnie negentiende-eeuwse politieke doelen 
terzijde moet leggen en zich op een hernieuwd 
christelijke manier moet verhouden tegenover de 
ontwikkelingen van de moderne maatschappij, 
daar is nog eerder een toewijding nodig aan het 
zoeken en onderzoeken van kennis, waarheid en 
de λόγος-structuur van deze werkelijkheid. n
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‘DE HUIDIGE POLITIEKE OmGANG mET WETENSCHAP GETUIGT 
VAN KLEINGEESTIGE bAATZUCHT DIE Om INZICHT NIETS GEEfT. 
CHRISTELIJKE POLITIEK, GEDREVEN DOOR OPENHEID RICHTING 
HET HOGERE, KAN EEN DERGELIJKE EENZIJDIGHEID ONTSTIJGEN.’ 

1  ‘Dominus noster Christus veritatem se, non consuetu-
dinem cognominavit.’ De virginibus velandis (over het 
dragen van hoofddoeken door maagden) I,1, gecit. in 
Einführung in das Christentum, J. Ratzinger (München 
2000),	p.128.

2	 	A.J.	Verbrugh,	Universeel en Antirevolutionair, (Groningen 
1980)	I	p.86.

3  Het ‘theocratisch élan’ is een belangrijke aanwezigheid in 
het	werk	van	Ad	de	Bruijne,	Levend in Leviathan (Kampen 
2006); een Neo-Lockeaans uitgaan van de vrijheid van in-
dividuen is ondanks alles de bottom line van Stefan Paas’ 
beschouwingen, Vrede stichten – politieke meditaties 
(Zoetermeer	2007).

4  in art. 2.
5  ‘Nagenoeg de ganse hoofdinhoud van onze wijsheid … 

bestaat uit twee delen, de kennis van God en de kennis 
van onszelf. Maar hoewel deze twee door vele banden 
onderling verbonden zijn, is het toch niet gemakkelijk te 
onderscheiden, welke van beide aan de andere vooraf-
gaat en haar uit zichzelf voortbrengt.’ Institutie, 1.1 (vert. 
A.	Sizoo,	Delft	1949).

6  ‘Such is the constitution of the human mind, that any 
kind of knowledge, if it be really such, is its own reward.’ 
Discourse	V,	p.	103	(97	Kerr),	The Idea of a University, ed. 
I.T.	Kerr	(Oxford	1976).

EINDNOTEN

SAmENVATTING 
•		 	De	ChristenUnie	moet	zich	niet	blindstaren	op	

het behoud van identiteitsbepaald onderwijs... 
•		 	…maar	ook	voluit	gaan	voor	wetenschap	van	

hoge kwaliteit. 
•		 	Dat	is	namelijk	een	onontvreemdbaar	deel	van	de	

christelijke traditie. 

Albert Joosse nam deel aan het fellowsprogramma 
van het Wetenschappelijk Instituut, in het kader 
waarvan dit essay werd geschreven. In het dagelijks 
leven is hij promovendus aan de Universiteit Utrecht.
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fascinatie, omdat deze stroming volgens hem de 
belangrijkste ideologie is geweest in de ontwikke-
ling en legitimering van de volksvertegenwoordiging 
en politieke instituties.

Hij werd conservatief; niet uit reactie op een on-
verwerkt links verleden -laat staan in de zin van de 
neo-conservatieven zoals die rond 2000 opkwa-
men- maar als authentiek antwoord op de kwets-
baarheid van de menselijke beschaving. Prudentie 
in plaats van revolutie, de nadruk op kwetsbaarheid 
van de democratie in plaats van de maakbaarheid, 
en respect voor traditie en instituties in plaats van 
minachting ervan. Dat deze invalshoek niet leidde 
tot conformisme aan de macht blijkt uit zijn vroeg-
tijdige aandacht voor kwetsbare groepen zoals de 
Palestijnen	en	de	zwarte	jeugd	van	Zuid-Afrika.	

Een drietal lijnen in zijn werk zijn nauw verbonden 
met zijn eigen geschiedenis:
*zijn	ervaringen	in	Indonesië	en	de	naweeën	van	
de politionele acties, die hem gereserveerd deden 
staan tegenover internationale interventie in gewa-
pende conflicten;
*de	culturele	revolutie	van	de	jaren	zestig,	die	hem	
uiteindelijk tot herwaardering van de staatsonthou-
ding en het conservatisme bracht;
*zijn	afkeer	van	de	linkse	greep	op	de	samenleving	
die hij in de crisis van de verzorgingsstaat analy-
seerde.

Nederlandse 
 democratie 

DOOR HERmAN SIETSmA 

In	2008	overleed	de	socioloog	J.A.A.	van	Doorn.	Geboren	in	1925	moest	hij	
na de Tweede Wereldoorlog als dienstplichtige naar Indonesië; hij promo-
veerde	in	1956	op	een	organisatiesociologisch	onderwerp	en	werd	daarna	
een productief wetenschapper en publicist, onder andere met zijn klassieker 
Moderne sociologie (met C.J. Lammers). Een aantal van zijn essays is nu 
samengebracht onder de titel Nederlandse democratie, Historische en soci-
ologische waarnemingen, door Jos de Beus en Piet de Rooy.

GROTE bREEDTE EN DIEPTE 
De bundel is ingedeeld in een vijftal delen over 
respectievelijk de (internationale) rol van ons land, 
de periode van de Koude Oorlog, de crisis van de 
verzoringsstaat, de verhouding tussen kentering en 
continuïteit in de Nederlandse politiek en een af-
sluitend deel waarin een balans wordt opgemaakt 
van de twintigste eeuw.
Het werk van van Doorn is van een grote breedte 
èn diepte. Talloze onderwerpen uit de nationale en 
internationale samenleving heeft hij beoordeeld en 
geanalyseerd. Volgens eigen zeggen is zijn erfenis 
“een merkwaardig mengelwerk waarin geen vaste 
lijn te vinden en waarop geen peil te trekken is”. 
Maar een rode draad in zijn werk is wel te ontdek-
ken: het gaat vooral om de relatie tussen (statelijke) 
organisatie en macht. 

TEGEN LINKSE mASSADWANG 
In politiek-maatschappelijke zin richtte hij zich aan-
vankelijk op het vrijzinnige personalisme in de Partij 
van	de	Arbeid,	maar	vanaf	de	jaren	zeventig	–	over	
het kabinet Den Uyl was hij zeer negatief - nam hij 
hiervan afstand. De revolte van de jaren zestig had 
hij aan den lijve ervaren in het academische milieu 
en ze deed hem denken aan die andere revolte van 
de jaren dertig in Duitsland. Hij moest er niets van 
hebben en ervoer de linkse massadwang aan de 
universiteiten als onwaarachtig en gevaarlijk.Voor 
het socialisme behield hij overigens een bijzondere 
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De breedte van het werk van van Doorn dwingt 
in een bespreking tot beperking. Ik stip enkele 
thema’s uit zijn werk aan.

CONSERVATIEf
Nederland ontbeert, anders dan andere Europese 
landen, een herkenbare partijpolitieke conservatie-
ve stroming. De kwalificatie ‘conservatief’ heeft bij 
ons ook nog steeds een negatieve connotatie; wie 
wil nu niet ‘vooruit’? Van Doorn durfde zich even-
wel conservatief te noemen in een tijd dat deze ne-
gatieve uitstraling nog sterker gold dan vandaag. 
Van Doorn noemt het conservatisme, waartoe hij 
zich rekende, een directe reactie op de geest van 
de Verlichting. De kern van het conservatisme, zo 
stelt hij, is zeker niet behoudzucht; dat is slechts 
een leeg begrip. Conservatisme stelt continuïteit 
boven discontinuïteit, realiteit boven idealen, het 
gegroeide boven de constructie, het concrete bo-
ven het abstracte en de levenservaring boven de 
school. Conservatisme wil uitgaan van de stelling 
dat mens en maatschappij imperfect zijn en niet 
maakbaar zijn door perfectionering.

GEZONDE SCEPSIS 
We herkennen hier de gezonde scepsis die ook 
de	christelijke	politiek	kenmerkt.	Anti-revolutionaire	
politiek is vanouds gericht geweest tegen de geest 
van de revolutie, zoals die uit de Verlichting was 
geboren en via staatsmacht een omkering in de 

maatschappij	bewerkstelligde.	Antirevolutionaire	
politiek was geen restauratieve of contrarevolutio-
naire politiek, in die zin dat slechts een terugkeer 
naar voor-revolutionaire tijden inclusief hun machts- 
en bezitsverhoudingen werd nagestreefd. (Toege-
geven moet wel worden dat sommige antirevoluti-
onairen daarin duidelijker en consequenter hadden 
kunnen zijn – ik denk hier aan bepaalde aspecten 
in het vroegere werk van de grote Groen van Prin-
sterer waarin de invloed van Von Haller zichtbaar 
was, aan de gevolgen van de organische visie van 
Abraham	Kuyper	en	aan	volgelingen	zoals	Fabius	
en anderen.) Maar met respect herinner ik me de 
manier	waarop	A.J.	Verbrugh	de	organische	visie	
van Kuyper hekelde die, naar zijn zeggen, het risico 
liep dat de overheid “belangstellend observeerde 
wat er aan het groeien was”, in plaats dat ze zelf 
haar verantwoordelijkheid nam. De kern van het 
antirevolutionaire denken is namelijk de strijd tegen 
wetteloosheid en materialisme, niet behoud van het 
bestaande.  

CHRISTELIJKE POLITIEK IS NIET CONSERVATIEf 
Vanuit de christelijke en antirevolutionaire politiek 
wordt de maakbaarheid van de samenleving in 
sociale en sociaal-economische zin evenzeer be-
streden als door de conservatief. Ze erkent immers 
de eigen vrijheidssfeer van de burgers. Maar anti-
revolutionaire politiek is geen conservatieve poli-
tiek, omdat ze naast de nadruk op het beproefde 
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en gegroeide een krachtiger dynamische ambitie 
heeft. De maatschappelijke en economische orde 
zijn voor de christen-politicus niet maatgevend om-
dat ze bestaan, maar slechts voorzover ze ruimte 
geven aan de kernfunctie van de overheid, namelijk 
het beschermen van burgers, het in staat stellen 
van de burgers om aan hun roeping te beant-
woorden en om zelf als dienares Gods ook in het 
publieke domein de Schepper te eren. En als het 
bijvoorbeeld gaat om het domein van de collectieve 
ethiek –zoals de staat die vastlegt in wetgeving- 
kan de christenpoliticus van vandaag bij uitstek 
progressief genoemd worden, omdat hoger gegre-
pen wordt dan de meetlat van de huidige ethische 
en wettelijke normen.

LIbERAAL
Naar eigen zeggen is van Doorn nimmer lid ge-
weest van een politieke partij. Toch valt goed te 
begrijpen waarom hij, met zijn ervaringen met en 
visie op de revolte van de jaren zestig –hij noemt 
het de “ontaarding van het solide, burgerlijke soci-
alisme van gisteren in een agressief utopisme van 
vandaag” - zich vooral thuis voelde in de liberale 
staatsopvatting. 

Interessant in dit verband is het essay Schets van 
de	Nederlandse	politieke	traditie	(1996),	dat	hij	
schreef met de Beus en de Rooij. Hierin worden 
overeenkomsten tussen de drie grote politieke stro-
mingen beschreven: het liberalisme, het socialisme 
en de confessionele stroming. Van Doorn hecht 
terecht grote betekenis aan de betekenis van de 
zuilen die het Nederlandse politieke systeem fun-
deerden, al is zijn Verzuiling: een eigentijds systeem 

van	sociale	controle	(uit	1956)	duidelijk	over	de	
(potentieel) verstarrende werking die van gebureau-
cratiseerde verzuilde instituties kan uitgaan. Een 
opmerkelijk scherpe en vroegtijdige waarneming 
van een verschijnsel dat pas enkele decennia later 
breed als probleem is geagendeerd!

Hij toont aan dat het Nederlandse liberalisme in het 
algemeen uitging van de idealen van de Verlichting 
en de Franse Revolutie, al was Thorbecke meer 
Duits dan Frans georiënteerd. Mede daardoor was 
hij, net zoals het Nederlandse negentiende-eeuwse 
liberalisme, meer gericht op het organische in de 
staat dan op het atomistische en radicaal-individu-
ele van de Franse Verlichting, al houdt Thorbecke 
afstand tot de romantische gemeenschapsidee van 
de Duitse staatsfilosofie van de negentiende eeuw.  

bELAST VERLEDEN
Indrukwekkend vind ik het essay Belast verleden, 
dat gaat over de verwerking van de nationale oor-
logstrauma’s uit Duitse en Indonesische tijd. Het 
bevat een spannende benadering van de rol van de 
moraal in retroperspectief. In welke mate mag de 
rol van  betrokkenen in een crisis  beoordeeld wor-
den met de kennis van vandaag? Kan geschiedbe-
schouwing samengaan met moraal? In welke mate 
kan de beleving van het verleden dienen als les 
voor de toekomst? 
De vraag kan worden uitgebreid: naast het oor-
logsverleden is er de nationale achttiende- en 
negentiende-eeuwse hypotheek van de slavernij, 
het kolonialisme en het imperialisme. Van Doorn 
wijst op het gevaar van morele arrogantie en –ver-
rassend- ook op de bijbelse waarheid dat in ons 
allen een potentiële moordenaar schuilgaat omdat 
de mens een zwakke en zondige creatuur is, tot 
het kwade geneigd. 
Deze waarheid geldt alle mensen. Want hoeveel 
goeds er te zeggen is van de inspiratie die chris-
tenen hebben ontleend aan hun geloof in de strijd 
tegen onrecht en geweld, velen zijn er ook onder 
hen geweest die geen weerstand hebben geboden 
aan de verleiding tot illegitieme  machtsuitoefening 
tijdens	het	kolonialisme,	bij	de	militaire	excessen	in	
Indië, in de apartheidspolitiek.
De waarschuwing die uit dit essay oprijst is dat 
nationale ambities om rechtvaardigheid te planten 
door middel van interventies getemperd moeten 
worden.

Nederlandse 

democratie, historische 

en sociologische 

waarnemingen

J.A.A. van Doorn

576 pagina’s 

ISbN 978 90 5330 609 3.

Ramsj € 7,90



‘VAN DOORN’S STELLING DAT DE VERZAKELIJKING VAN HET 
POLITIEKE bEDRIJf ZAL DOORGAAN EN DAT EEN EVENTUELE 
RECONSTRUCTIE VAN PARTIJIDEOLOGIEëN ALTIJD EEN ZEKERE 
KUNSTmATIGHEID ZAL AfSTRALEN HOEfT NIET TE WORDEN 
GEDEELD.’
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VERDRAAGZAAmHEID ALS TACTISCH 
INSTRUmENT 
Bij beoordeling van de vreedzame veelkleurigheid 
in	De	Nederlandse	samenleving	(1996)	bespreken	
van Doorn c.s. het begrip ‘verdraagzaamheid’, een 
begrip dat na de politieke moorden van de jaren 
erna in betekenis alleen maar is toegenomen. De 
stelling is dat verdraagzaamheid geen innerlijke 
deugd is maar een omgangsregel. Verdraagzaam-
heid, tolerantie, impliceert immers dat er een 
dominante opvatting of cultuur is van waaruit een 
afwijkende opvatting of cultuur wordt toegelaten, 
‘verdragen’. Verdraagzaamheid is zo een tactisch 
instrument ter verzekering van de vrede. 

In feite is de verzuiling van deze tolerantie een 
voorbeeld; men accepteert niet per definitie de ge-
lijkwaardigheid van de ambitie van de ander, maar 
is bereid via de zuilen tot pacificatie te komen. 
Aangegeven	wordt	dat	de	verdraagzaamheid	pas	
eindigen mag waar politieke partijen de democra-
tie, de verdraagzaamheid, zouden willen gebruiken 
om de democatie zelf te vernietigen. Het is een 
interessante observatie in een tijd dat onverdraag-
zaamheid jegens een kleine christelijke partij wordt 
gedemonstreerd, ook waar die zich in alle opzich-
ten voegt in bestaande democratische instituties 
en praktijken.  

TOEKOmST DER DEmOCRATIE
In Het democratisch tekort (2002) wijst Van Doorn 
op	de	paradox	van	het	onbehagen	bij	burgers	
over politiek en bestuur enerzijds en het gebrek 
aan politieke betrokkenheid anderzijds. Ontzuiling, 
ontkerkelijking, ont-ideologisering hebben geleid 
tot de situatie waarin de burger  toeschouwer is 
geworden, waarbij hij tegelijkertijd wel kwaliteit eist 
van het politieke bestuur. Verzelfstandiging van 
overheidstaken en onafhankelijke toezichthouders 
leiden tot verspreiding van de staatsmacht. Minder 
dan representatie krijgt de verantwoording de volle 
nadruk; personalisering en mediagebruik comple-
teren de transitie.

Van Doorn betoogt dat deze ontwikkeling niet zo-
zeer een legitimiteits- als wel een effectiviteitsvraag 
raakt. Het huidige postmoderne klimaat vraagt niet 
om grote verhalen, bijvoorbeeld over meer markt-
werking, maar wil simpelweg dat er effectieve en 
efficiënte oplossingen komen. 

Die stelling kan echter betwijfeld worden; de na-
druk op effectiviteit kan het vacuüm van politieke 
articulatie mijns inziens niet compenseren. Politiek 
is slechts ten dele een dienstverlenend bedrijf, 
maar ook en vooral  positionering ten opzichte van 
waarden.
De Raad voor het Openbaar bestuur concludeert in 
zijn recente advies Vertrouwen op democratie niet 
voor niets dat er krachtig geïnvesteerd moet wor-
den in vernieuwing van ons politieke systeem.

SCHRAAL
Na lezing van deze bloemlezing uit het oeuvre van 
van Doorn resteert respect voor zijn veelzijdigheid 
en vooruitziende blik. Hij toont zich een volbloed 
democraat en een gepassioneerd beschermer van 
rechten van minderheden. Maar zijn stelling dat de 
verzakelijking van het politieke bedrijf zal doorgaan 
en dat een eventuele reconstructie van partijideolo-
gieën altijd een zekere kunstmatigheid zal afstralen 
hoeft niet te worden gedeeld. Illustratief hiervoor is 
de hedendaagse kritiek op de verschillende partij-
programma’s, namelijk dat een hoofdstuk met het 
partijpolitieke kompas ontbreekt. De boodschap-
penlijstjes zijn er, maar waarheen moet het met de 
Nederlandse samenleving?

De	oude	ARP-senator	Anema	vertelt	in	Bezinning 
en bezieling	(1946)	dat	hij	in	Weimar	de	erfenis	van	
de door hem zeer bewonderde Goethe herdacht. 
Goethe had alles bereikt wat in menselijke zin be-
reikt	kan	worden,	maar	Anema	realiseerde	zich	
ineens	dat	hij	uitsluitend	in	het	seculiere	had	geëx-
celleerd. 

Zo is de erfenis van het liberaal-conservatisme, hoe 
bruikbaar veelal in praktisch opzicht, niet specifiek 
inspirerend voor wie een vast richtsnoer zoekt 
voor de democratie van morgen. Politici en over-
heden doen zichzelf tekort als ze in het publieke 
domein het doel van de wereldgeschiedenis, dat 
in handen is van de Schepper van hemel en aarde, 
geen plaats geven. In die zin is de conclusie van 
Van Doorn dat de overheid slechts de “aard en 
ontwikkeling van het maatschappelijk bestel weer-
spiegelt” te schraal voor een werkelijk inspirerende 
democratie. n

Herman Sietsma is hoofdredacteur van DenkWijzer. 
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DOOR PIETER GRINWIS EN JACOb POT

Hoe komen we de financiële crisis 
en economische malaise te boven, 
hoe krijgen we de overheidsfinan-
ciën weer in het gareel en hoe doen 
we dat op een christelijk-sociale 
en dus ook duurzame wijze? Deze 
vragen stonden centraal bij de 
financiële onderbouwing van het 
verkiezingsprogramma van de 
ChristenUnie.

DE OPGAVE 
Allereerst	roepen	we	in	herinnering	voor	welke	opga-
ve ons land staat. Hoewel de economie voorzichtig 
herstelt van de enorme klappen die ze heeft gekre-
gen, staan overheid en samenleving voor de grote 
uitdaging de gaten, die als gevolg van de kredietcri-
sis zijn geslagen, te dichten: gestegen werkloosheid, 
een recordaantal faillissementen en flink uit het lood 
geslagen overheidsfinanciën. De staatsschuldteller 
staat	inmiddels	op	bijna	70%	van	het	BBP	(bruto	
binnenlands	product),	in	2015	zal	het	financierings-
tekort	bij	ongewijzigd	beleid	nog	zo’n	2,9%	van	het	
BBP bedragen en het houdbaarheidstekort is onder 
invloed van de slechte budgettaire uitgangspositie 
en de toenemende levensverwachting opgelopen tot 
4,5%	van	het	BBP	(ca.	€	29	miljard).	Als	nu	niet	wordt	
ingegrepen in de staatshuishouding zal de schulden-
berg blijven groeien en wordt de rekening bij jongere 
en toekomstige generaties gelegd. Niets doen is dus 
geen optie.

EEN CHRISTELIJK-SOCIAAL ANTWOORD
Het kader waarbinnen we deze opgave tegemoet 
treden is de christelijk-sociale samenlevingsvisie van 
de ChristenUnie, zoals in het vorige nummer van 
Denkwijzer was te lezen.1 Gezondmaking van het 

ChristenUnie brengt 
staatshuishoudboekje op orde

staatshuishoudboekje gaat bij de ChristenUnie hand 
in hand met investeren in vertrouwen tussen over-
heid en samenleving. Dat betekent dat we niet alleen 
komen met bezuinigingen, maar ook investeren in 
gezonde gezinnen, veilige wijken, goed onderwijs, 
informele zorg en duurzaamheid; en waar nodig 
voeren we hervormingen door: op de woningmarkt, 
in de zorg en bij de pensioenen. Het is de komende 
jaren de kunst de overheid slanker en slimmer te ma-
ken; tegelijkertijd dient zij een schild voor de zwakken 
te blijven.

16 mILJARD
Bij de presentatie van het verkiezingsprogramma op 
6 april heeft de ChristenUnie naar buiten gebracht 
dat zij de overheidsfinanciën ten opzichte van het 
basisscenario	van	het	CPB	in	2015	wil	hebben	ver-
beterd met 16 miljard euro. Deze 16 miljard tekortre-
ductie zou de resultante moeten zijn van een pakket 
hervormingen, bezuinigingen en in geringere mate 
lastenmaatregelen. De voorgestelde bezuinigingen 
en hervormingen moesten er ook voor zorgen dat de 
overheidsfinanciën op lange termijn houdbaar zou-
den worden.
De vraag of de ChristenUnie deze ambitie daad-
werkelijk realiseert is inmiddels van een positief ant-
woord voorzien. Wanneer u dit leest is namelijk door 
het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau 
voor de Leefomgeving (PBL) Keuzes in Kaart 2011-
2015 uitgebracht, een analyse van de economische 
en duurzaamheidseffecten van de verkiezingspro-
gramma’s. Het CPB en het PBL hebben onderzocht 
welke effecten ons christelijk-sociale antwoord op 
de financieel-economische crisis heeft en die zijn op 
de voor de ChristenUnie belangrijke punten ronduit 
goed:	de	inkomsten	en	uitgaven	zijn	in	2015	nage-
noeg weer in evenwicht; de ChristenUnie voldoet 
ruimschoots aan de houdbaarheidsopgave; de las-
ten worden naar draagkracht verdeeld; en de econo-
mie wordt daadwerkelijk duurzamer.2

fINANCIëLE ONDERbOUWING VERKIEZINGSPROGRAmmA: 
SOLIDE, SOCIAAL EN DUURZAAm
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1  Een tipje van de sluier, het nieuwe conceptverkiezingspro-
gramma, Denkwijzer, april 2010. 

2  Zie voor de financiële onderbouwing van het verkiezings-
programma www.ChristenUnie.nl en zie voor Keuzes in 
Kaart 2011-2015 www.cpb.nl. 

3  Het CPB honoreert loonmatiging weliswaar niet, maar de 
ChristenUnie is er van overtuigd dat de komende jaren 
kan worden bezuinigd in de collectieve sector door lonen 
te matigen en hiermee banen te behouden. 

mAATREGELEN
Tegenover	ruim	25	miljard	aan	ombuigingen	staat	
ruim	8	miljard	aan	intensiveringen.	Een	greep	uit	de	
ombuigingen: we bezuinigen op het openbaar be-
stuur door loonmatiging.3 De kinderopvangtoeslag 
wordt meer afhankelijk van daadwerkelijke arbeids-
participatie, de wegenaanleg wordt beperkt tot het 
oplossen van de grootste knelpunten, het profijtbe-
ginsel krijgt meer accent in het cultuurbeleid en er 
komen meer doelmatigheidsprikkels in het onderwijs. 
In de zorg wordt ingezet op meer doelmatigheid, 
maatschappelijk verantwoorde inkomens bij medisch 
specialisten en een maatschappelijk verantwoorde 
bedrijfsvoering bij de zorginstellingen. Een deel van 
de zorg wordt waar mogelijk opgevangen binnen de 
eigen kring; er wordt geld uitgetrokken om te bevor-
deren dat deze zorg er ook echt komt.  De nominale 
zorgpremie wordt omgezet in een inkomensafhan-
kelijke premie. Hiermee verdwijnt de omslachtige 
zorgtoeslag.
Tegelijk	wordt	geïnvesteerd.	In:	onderwijs	(1,8	mil-
jard); waterveiligheid, openbaar vervoer, de binnen-
vaart en een kilometerheffing (ca. 1 miljard), veiligheid 
(600	miljoen),	jeugd	en	gezin	(400	miljoen),	in	duur-
zaam ruimtegebruik en hernieuwbare energie. Het 
budget	voor	ontwikkelingssamenwerking	blijft	0,8%	
van het BNP. We nemen onze verantwoordelijkheid 
voor vrede en veiligheid (nationaal en internationaal) 
serieus door niet te bezuinigingen op defensie.
De lasten ontwikkelen zich gematigd: de crisis- en 
hersteltax	(1%	BTW-verhoging	voor	niet	primaire	
levensbehoeften)	loopt	immers	ultimo	2013	weer	
af, maar heeft dan wel de rentelasten op de staats-
schuld met honderden miljoenen teruggebracht. Per 
saldo	betalen	de	burgers	in	2015	iets	meer	lasten	
dan nu, onder andere door een eerlijker vormgeving 
van de hypotheekrenteaftrek. Bedrijven betalen ook 
iets meer: door de introductie van een bankenhef-
fing en een hogere kilometerprijs voor vrachtwagens 
(beide 1 miljard). 

EffECTEN
Het ChristenUnie-programma verbetert de houd-
baarheid	van	de	overheidsfinanciën	met	5,5%	BBP	
(ca.	35	mld)	en	dat	is	beduidend	meer	dan	de	op-
gave	van	4,5%	BBP.	De	helft	van	het	houdbaarheids-
effect wordt veroorzaakt door de structurele verbete-
ring	van	het	EMU-saldo	in	2015	met	16	miljard	euro.	
De andere helft is het gevolg van de hervormingen 
op de woningmarkt, in de zorg en bij de pensioenen. 
De werkgelegenheid neemt met 100.000 arbeidsja-
ren toe en hierdoor daalt de werkloosheid. Investe-
ringen in het onderwijs leiden tot minder schooluitval, 
beter rekenonderwijs en verantwoorde studiekeuzes 
en op lange termijn tot meer economische groei. De 
resultaten voor de bereikbaarheid zijn uitstekend. Het 
autogebruik	neemt	af	met	10-15%;	de	voertuigver-
liesuren	(fileoponthoud)	nemen	liefst	45%	af.	En	het	

OV-gebruik	neemt	5	tot	10%	toe	ten	opzichte	van	het	
basispad. Nog enkele andere scores op het gebied 
van duurzaamheid: de broeikasgassenuitstoot neemt 
met	bijna	40	Megaton	CO2	af	in	2020.	De	gestelde	
doelen voor hernieuwbare energie en energiebe-
sparing worden nagenoeg gehaald. Gaat het dan 
allemaal zo gemakkelijk? Natuurlijk niet. Bepaalde 
bezuinigingen zullen we echt gaan merken. Burgers 
zullen meer zaken zelf moeten organiseren of deels 
zelf moeten betalen. Daarnaast zullen burgers en 
bedrijven samen voor ongeveer 6 miljard euro aan 
extra	belastingen	en	premies	moeten	gaan	betalen.	
Al	met	al	zal	de	gemiddelde	koopkracht	van	huis-
houdens de komende jaren echter niet veranderen. 
De ChristenUnie verdeelt de lasten zodanig, dat de 
koopkracht van de laagste inkomensgroepen er ze-
ker op vooruit zal gaan en van de hoogste inkomens-
groepen erop achteruit.

CHRISTENUNIEK 
De ChristenUnie bezuinigt meer dan de partijen ter 
linkerzijde en hervormt meer dan de partijen ter rech-
terzijde. Kortom, de combinatie van én solide én so-
ciaal én duurzaam is goed mogelijk. Solide, want we 
bezuinigen verantwoord, maar tegelijk daadkrachtig, 
we tonen lef door te hervormen en hiermee brengen 
we het staatshuishoudboekje op orde. Sociaal, want 
we leggen de verantwoordelijkheden daar waar ze 
horen, we verdelen de lasten naar draagkracht en 
we schuiven de rekening niet door naar de volgende 
generatie. Duurzaam, want Nederland wordt wat 
betreft energievoorziening, mobiliteit en ruimtege-
bruik duurzamer. De ChristenUnie toont met haar 
verkiezingsprogramma en de bijbehorende financiële 
onderbouwing over een warm kloppend christelijk-
sociaal hart te beschikken met een flink portie lef en 
compassie.	Kortom,	een	partij	waaraan	u	op	9	juni	
met een gerust hart uw stem kunt toevertrouwen. n

EINDNOTEN

Pieter Grinwis is politiek assistent van Tineke Huizin-
ga, Jacob Pot is ambtelijk secretaris van de Tweede 
Kamerfractie van de ChristenUnie. Samen met de 
kandidaat-Kamerleden Carola Schouten en Reinier 
Koppelaar hebben zij zorg gedragen voor de finan-
ciële onderbouwing van het verkiezingsprogramma.
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DOOR GERT-JAN SEGERS 

Stel je voor dat Nederland het tot nu toe zonder een partij als de  
ChristenUnie had moeten stellen. En stel dat in die situatie de vraag zou 
worden gesteld wie zich zou willen inzetten voor de oprichting van een 
christelijk-sociale partij, een partij die met duizenden leden en honderden 
lokale en landelijke vertegenwoordigers invloed zou moeten uitoefenen 
op het bestuur van ons land. Hoeveel van de huidige leden, politici en 
bestuurders zouden dan hun vinger opgestoken hebben?

Christelijke 

navolging 
     in de politiek

mET VALLEN EN OPSTAAN
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Ik vermoed dat veel CU’ers hoofdschuddend 
zouden hebben gezegd dat zo’n onderneming, in 
een geseculariseerd land als het onze, eigenlijk 
onbegonnen werk was. Het feit dat er desondanks 
vandaag een ChristenUnie is zoals die er is, hebben 
we te danken aan voorgangers die het onbegonnen 
werk toch ooit zijn begonnen. Dat besef stemt mild 
bij het onder ogen zien van de geschiedenis van de 
ChristenUnie en haar voorgangers. Want aan hen 
hebben we veel te danken en op hun schouders 
staan we. 

bIJZONDERE mENSEN, DIE GEREfORmEERDEN
Mildheid is zeker nodig als je in de bundel Van de 
marge naar de macht – de ChristenUnie 2000 – 
2010 leest via welke kronkelwegen we in de huidige 
situatie zijn aanbeland. De zeer lezenswaardige 
bundel trapt af met twee boeiende beschrijvingen 
van beide voorlopers, GPV en RPF, van de hand 
van respectievelijk Ewout Klei en Remco van 
Mulligen. In mijn eigen herinnering was het GPV 
een toonbeeld van stabiliteit en bezonkenheid, 
maar wie het hoofdstuk van Klei heeft gelezen 
weet wel beter. De geschiedenis van het Verbond 
is	getekend	door	kerkelijke	strijd	(in	1944	en	1967),	
wisselend en vooral bescheiden electoraal succes 
en stevige discussies over samenwerking met 
niet-vrijgemaakte christenen en andere partijen. 
Het GPV was onlosmakelijk verbonden met de 
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt en haar belijdenis. 
Daarom bleven niet-vrijgemaakten buiten de partij 
en kwam de samenwerking met SGP en RPF 
slechts schoorvoetend tot stand. Lange tijd werd 
gesteld dat het getuigenis van een ‘interkerkelijke 
lijst’ onzuiver was en werden de avances van de 
RPF vanwege de binding aan de gereformeerde 
belijdenis niet beantwoord. De enorme inzet van 
een relatief kleine groep voor een bescheiden partij 
en de grote vasthoudendheid aan de grondslag 
typeert gereformeerden. Het is die ongeëvenaarde, 
gereformeerde inzet die heeft gezorgd voor de 
stichting en groei van menig christelijke organisatie. 
Maar het zijn ook alleen gereformeerden die zo 
snel en uiteindelijk ook zo soepel overstag kunnen 
gaan. Want in Klei’s hoofdstuk wordt duidelijk dat 
tot	1998	het	GPV	fier	overeind	stond	en	er	nog	
steeds warme woorden klonken over de binding 
aan de gereformeerde belijdenis. Hoe is het dan 
mogelijk dat de ChristenUnie daarna zo snel zo 
vanzelfsprekend werd? Een verklaring daarvoor is 

dat gereformeerden niet alleen hartstochtelijk hun 
zaak kunnen bepleiten, maar na stemming over 
de zaak ook als geen ander de uitkomst daarvan 
kunnen aanvaarden. Waar in de hervormde 
kerkcultuur doorgaans gestreefd wordt naar 
consensus en daarom besluitvorming vaak traag en 
onduidelijk verloopt, daar kennen gereformeerden 
een stevige debatcultuur met formele en heldere 
besluitvorming als de finale. Daarna voeg je je naar 
het oordeel van de meerderheid, of splits je je af. Zo 
is de laatste voorman van het GPV, Gert Schutte, 
openlijk kritisch geweest over een mogelijke fusie 
met de RPF (“vrijwillige armoede”), maar heeft hij 
na het daartoe genomen besluit geen onvertogen 
woord over het bestaan van de ChristenUnie 
gezegd. Hij heeft zich als een gereformeerd man 
gevoegd.

Die bijzondere, gereformeerde loyaliteit blijkt 
ook uit het feit dat in de voor de ChristenUnie 
donkere	jaren	van	2002	en	2003	juist	voormalige	
GPV’ers	trouw	bleven,	terwijl	vooral	ex-RPF’ers	op	
Balkenende stemden. Uitgerekend GPV’ers die 
zich zolang verzet hadden tegen een interkerkelijke 
partijformatie bleken de mensen van stavast. 
En uitgerekend veel aanhangers van de RPF, de 
voorvechter van eenheid, liepen weg toen het 
moeilijk werd. In de bundel valt hier en daar te 
lezen dat de ChristenUnie meer op de RPF dan 
op het GPV lijkt. Hoewel daar veel op af te dingen 
valt, moet in ieder geval gezegd worden dat het 
voor een belangrijk deel vrijgemaakten zijn die de 
organisatorische ruggengraat van de ChristenUnie 
vormen en de partij overeind hielden toen er in 
2003	nog	maar	drie	kamerzetels	over	bleven.	De	
aanloop naar en het begin van de ChristenUnie 
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laten zien dat gereformeerde gelovigen misschien 
soms lastige mensen zijn, maar dat je er uiteindelijk 
wel van op aan kunt. Bijzondere mensen, die 
gereformeerden.

mENSENWERK 
De wegen van de RPF tussen oprichting en 
totstandkoming van de ChristenUnie zijn zo 
mogelijk nog kronkeliger geweest dan bij het GPV. 
Lang heeft de Federatie een ongemakkelijke en 
aangevochten positie gehad tussen het nieuwe 
CDA	en	de	oudere	SGP	en	GPV.	De	RPF	was	de	
vluchtheuvel	voor	ontheemde	ARP’ers,	verweesde	
ex-vrijgemaakte	GPV’ers	en	Hervormden	die	
zich bij de theocratische SGP niet thuis voelden. 
Remco van Mulligen laat in zijn bijdrage zien dat zij 
eigenlijk vooral wisten wat ze niet wilden, maar er 
tegelijk lang niet altijd over eens waren waarvoor 
de RPF wel moest staan. Moest het een beweging 
of een echte partij worden? Moest de nadruk 
liggen op het getuigenis in de politiek of op een 
zakelijke	aanpak?	Na	een	mislukte	poging	in	1977	
behaalde	de	RPF	met	Meindert	Leerling	in	1981	
twee zetels. Dat succes was ook direct het begin 
van een grote crisis. De verschillende antwoorden 
op de genoemde vragen en de botsing van 
persoonlijkheden zorgden voor een pijnlijke breuk 
tussen de kamerleden Leerling en Wagenaar. Pas 
in de jaren negentig komt de RPF die weer echt te 
boven. De partij krijgt verder inhoudelijk profiel via 
het Wetenschappelijk Instituut onder leiding van 
André	Rouvoet	en	Roel	Kuiper	en	door	de	groei	
naar	drie	kamerzetels	in	1994.	Die	ontwikkeling	
naar een zelfbewuste en soms eigenzinnige 
christelijk-sociale partij zette de verhoudingen met 
SGP en GPV ook wat meer op scherp. Hier was 
sprake van een partij die wilde groeien, het verschil 
wilde maken, nieuwe groepen wilde aanspreken, 
maar – zeker in de ogen van SGP en GPV – ook 
weleens een uitglijder maakte.

GPV, RPf, SGP
In het hoofdstuk van Joop Hippe en Gerrit Voerman 
over de samenwerking tussen SGP, GPV en RPF 
wordt inzichtelijk beschreven wat de partijen in 
elkaar aantrok en wat hen van elkaar afstootte 
tussen	1975	en	2000.	De	partijen	herkenden	
elkaar in het streven naar politiek bij een open 
bijbel en die herkenning werd groter naarmate 
de omgeving seculierder werd. Ook al bleef de 

electorale positie van de drie partijen stabiel (in 
tegenstelling	tot	de	partijen	die	opgingen	in	CDA	
en GroenLinks), de gevoelens van marginalisering 
namen met de ontkerkelijking sterk toe. Tegelijk 
waren er fundamentele verschillen tussen de 
partijen inzake de positie van de vrouw, de visie op 
de overheid en de rol van de belijdenis. Het zijn juist 
de verschillende posities bij deze onderwerpen die 
RPF en GPV uiteindelijk steeds meer naar elkaar 
toe dreven terwijl die ondertussen de afstand 
tot	de	SGP	groter	maakten.	Aan	beide	zijden	
van de groeiende kloof werd het standpunt over 
de positie van de vrouw aangescherpt. Waar ik 
zelf heb meegemaakt dat in de jaren tachtig een 
lokale lijst van de drie partijen door een vrouwelijke 
GPV’ster mocht worden aangevoerd, daar werd 
daar later door de SGP geen toestemming meer 
voor	gegeven.	Aan	deze	zijde	van	de	kloof	werden	
steeds meer vrouwen actief en verdween de 
bereidheid om hen omwille van de SGP niet op een 
verkiesbare plaats op de lijst te zetten. Bovendien 
stond de theocratische SGP ook tegenover 
de RPF en het GPV wanneer het ging om de 
onderscheiden verantwoordelijkheden van kerk en 
staat. En tegelijk werd in vrijgemaakte kring steeds 
kritischer gekeken naar de kerkelijke binding van 
organisaties zoals het GPV. Ook die veranderingen 
leidden tot toenadering tussen GPV en RPF. Die 
kreeg vooral plaatselijk via gecombineerde lijsten 
steeds meer vorm.

EERSTE GEbOORTEWEE 
Maar dat de toenadering tussen RPF en 
GPV heel wat meer was dan alleen maar een 
ideologische toenadering, wordt duidelijk in 
de daarop volgende bijdrage van Joop Hippe. 
Christelijke politiek mag dan veel waarde 
hechten aan grondslagformuleringen, het blijkt 
uiteindelijk toch echt mensenwerk te zijn. Het 
hoofdstuk van Hippe is voor mij als wandelen 
in mijn eigen geschiedenis, omdat ik in de jaren 
voorafgaand aan de totstandkoming van de 
ChristenUnie beleidsmedewerker bij de RPF-
fractie	was.	Als	ooggetuige	heb	ik	gezien	wat	
Hippe adequaat beschrijft: een aanvallende RPF 
en een verdedigende GPV op weg naar nauwere 
samenwerking. Vooral RPF-voorman Leen van 
Dijke bleef hameren op de noodzaak van een 
nieuwe partijformatie, terwijl het de politieke stijl 
van diezelfde Van Dijke was die de GPV’ers soms 
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deed aarzelen. De soms moeizame besprekingen 
tussen de beide partijen en het debat binnen het 
GPV	leidden	uiteindelijk	in	1996	tot	het	cruciale	
‘dubbelbesluit’.	De	partijen	zouden	in	1998	nog	
apart de verkiezingen ingaan, maar daarna 
zouden de officiële besprekingen met de RPF 
beginnen. Dat besluit is te typeren als de echte 
eerste geboortewee van de ChristenUnie. Via een 
verloving	in	1997,	een	gezamenlijk	manifest	van	
Schutte	en	Van	Dijke	in	1998,	het	rapport	van	de	
Commissie Samenspreking in datzelfde jaar en 
interne	partijdebatten	in	1999	werd	in	2000	de	
ChristenUnie geboren. Het taaie proces laat zien 
dat christelijke partijvorming mensenwerk is.

LOUTERING 
Ook de periode erna blijft de onderneming van 
de ChristenUnie er een van vallen en opstaan. In 
de elders al uitgebreid besproken eerste periode 
wordt het leiderschap van Kars Veling geen 
succes	en	verliest	de	ChristenUnie	ook	in	2003	
een zetel. De partij bevindt zich dan – electoraal 
en financieel – op de bodem van haar bestaan. 
Het is een periode van loutering die – achteraf 
gezien – nodig was om van een fusiepartij een 
partij met een eigen gezicht te worden. We zijn 
aanbeland in een periode waarin kerklidmaatschap 
en politieke afkomst nauwelijks nog een rol spelen 
binnen de ChristenUnie. Het pijnlijke en soms ruwe 
proces was de nawee van de eenwording, het 
definitieve afscheid van de twee oude partijen en 
het echte begin van de ChristenUnie. Het is goed 
dat	er	recent	excuses	zijn	uitgesproken	richting	
mensen die in die periode beschadigd zijn en het 
is heilzaam om zo om te kijken en ons te blijven 
realiseren dat christen-politici net mensen zijn. 
Maar dat de ChristenUnie uiteindelijk een effectief 
middel is geworden waardoor veel christenen 
medeverantwoordelijkheid voor het bestuur van 
dit land kunnen dragen, tot in de Trêveszaal 
aan toe, laat zien dat God ook taaie politieke 
samensprekingen en een lastige start van de 
nieuwe partij laat meewerken ten goede.

WAARHEEN GAAT GIJ, CHRISTENUNIE?
De laatste vraag die in de bundel op verschillende 
plaatsen wordt gesteld betreft de koers van de 
partij. In de prikkelende bijdrage van George 
Harinck en Hugo Scherff plaatsen zij vraagtekens 
bij de basisdocumenten van de partij die zeggen 

te streven naar een “christelijke overheid.” Dit is 
“oude wijn in nieuwe zakken.” De vernieuwing 
waar de ChristenUnie voor staat, zou ook moeten 
betekenen dat ze haar uitgangspunten herziet, 
want wat de ChristenUnie wil, ligt wel heel ver af 
van de “huidige toestand in Nederland” met een 
“seculiere overheid.” Hier is volgens de auteurs 
sprake van achterstallig onderhoud. Roel Kuiper 
en ondergetekende hebben in het Reformatorisch 
Dagblad (4	en	12	februari	jl.)	al	gereageerd	op	
deze uitdaging. Kortheidshalve vermeld ik hier 
dat het spreken over de ‘christelijke staat’, zoals 
vooral gebezigd binnen het GPV, al voor de start 
van de ChristenUnie kritisch is heroverwogen in 
publicaties	van	onder	meer	Arnold	Poelman	en	
Rienk Janssens. Wanneer de ChristenUnie spreekt 
van een christelijke overheidsidee doelt ze niet op 
een ”christelijke staat”, zoals Harinck en Scherff 
willen lezen, maar een overheid die zich in haar 
beleid laat normeren door Bijbelse inzichten over 
mens en samenleving. Politiek is altijd de strijd van 
visies en levens- en wereldbeschouwingen om de 
inrichting van de samenleving. Het democratisch 
proces ordent die strijd. Maar het komt er wel 
op aan die strijd in te gaan met een heldere 
inzet. Die inzet beschrijft de ChristenUnie in haar 
Kernprogramma en wil een voluit christelijke zijn. 
Dat neemt niet weg dat als de huidige formulering 
van het Kernprogramma voor verheldering vatbaar 
is, de ChristenUnie dat zeker niet moet nalaten.

Ook Hans Vollaard behandelt de vraag hoe de 
ChristenUnie zich staande houdt in een tijd waarin 
de getalsmatige relevantie van het christendom 
voor politiek en bestuur afneemt. Hij concludeert 
terecht dat een cultuurchristendom geen basis 
biedt voor een  verbreding van de ChristenUnie. 
Dat heeft alles te maken met het feit dat de 
ChristenUnie staat of valt met de mogelijkheid om 
politiek bij een open bijbel te bedrijven. Daar klopt 
het hart van de partij en haar leden. En daarmee 
staan de huidige vertegenwoordigers inderdaad 
op de schouders van al die voorgangers die over al 
die kronkelwegen hetzelfde doel nastreefden. Want 
dat is waar de ChristenUnie en haar voorgangers 
voor stonden en staan: politiek van navolgers van 
Christus. Met vallen en opstaan. n

Gert-Jan Segers is directeur van het WI. 

‘DE AANLOOP NAAR EN HET bEGIN VAN DE CHRISTENUNIE 
LATEN ZIEN DAT GEREfORmEERDE GELOVIGEN mISSCHIEN SOmS 
LASTIGE mENSEN ZIJN, mAAR DAT JE ER UITEINDELIJK WEL VAN 
OP AAN KUNT. bIJZONDERE mENSEN, DIE GEREfORmEERDEN.’
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ANALySES GEmEENTERAADSVERKIEZINGEN

DOOR ERIK VAN DIJK

Door de campagne voor de 
landelijke verkiezingen zijn velen 
de gemeenteraadsverkiezingen 

alweer vergeten. Toch is het goed 
om nog eens terug te blikken 
op de uitslagen van de lokale 

verkiezingen en de daaropvolgende 
college-onderhandelingen.

ChristenUnie 
blijft stabiele factor
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HET ALGEmENE bEELD
De gemeenteraadsverkiezingen van 2010 vonden 
plaats onder bijzondere omstandigheden. Vlak voor 
deze verkiezingen viel het kabinet. Normaal gespro-
ken is het al moeilijk om de lokale verkiezingen niet 
te veel te laten beïnvloeden door de landelijke poli-
tiek. Dat was deze keer nog lastiger. 
Landelijk	gezien	lag	de	opkomst	ruim	4%	lager	dan	
vier jaar geleden. Gezien de enorme aandacht voor 
politiek in de weken ervoor, is dat best opmerkelijk. 
Lag het aan het weer? Zijn de mensen het politieke 
gedoe zat? Stond er deze keer minder op het spel? 
Wie het weet, mag het zeggen.

Dat de landelijke verkiezingen de lokale verkiezin-
gen hebben beïnvloed, blijkt voor een deel uit de 
uitslagen.	Grootste	verliezer	was	de	PvdA	die	meer	
dan	een	half	miljoen	stemmers	verloor.	Dat	is	36%	
van	hun	kiezers.	Het	CDA	verloor	ook	fors:	meer	
dan	200.000	stemmen.	Dat	is	ruim	17%	van	hun	
kiezers. De SP verloor zo’n 100.000 stemmen. Dat 
lijkt	minder	erg	dan	het	CDA,	maar	het	is	in	hun	ge-
val	wel	27%	van	hun	kiezers.

Grote winnaar, dankzij de landelijke invloed, was 
D66.	Bijna	350.000	stemmers	erbij.	Dat	is	een	groei	
van	maar	liefst	183%.	D66	was	volgens	mijn	gege-
vens	voor	het	laatst	lokaal	zo	groot	in	1994.
De	VVD	won	74.000	stemmen,	wat	procentu-
eel	bijna	8%	is.	De	VVD	heeft	daarmee	de	PvdA	
net niet ingehaald. De PVV deed in slechts twee 
gemeenten mee en ging daar van nul naar ruim 
50.000	stemmen.	Trots	op	Nederland	deed	in	38	
gemeenten	mee	en	ging	van	nul	naar	ruim	80.000	
stemmen.	GroenLinks	won	31.000	stemmen,	wat	
ook	bijna	8%	is.

Een andere grote winnaar van de gemeenteraads-
verkiezingen is de categorie onafhankelijke lokale 
partijen (vaak met het woord ‘leefbaar’ of ‘belang’ 
in	hun	naam).	Zij	wonnen	ruim	215.000	stemmen	en	
zijn	daarmee	het	CDA	en	PvdA	voorbijgegaan.	Niet	
langer zijn deze twee landelijke partijen de grootste 
leveranciers van gemeenteraadszetels. In 2006 was 
overigens	de	PvdA	het	CDA	voor	het	eerst	voorbij-
gegaan.	Nu	is	ook	de	VVD	het	CDA	gepasseerd.

CHRISTENUNIE
De ChristenUnie vertoont over het geheel genomen 
stabiliteit. Er is per saldo wel een lichte teruggang 
(14.000	stemmen).	In	vergelijking	met	de	uitslagen	
van de andere twee partners in het kabinet heeft de 
ChristenUnie	het	goed	gedaan.	Als	enige	landelijke	
coalitiepartij zijn wij overeind gebleven. Qua abso-
lute	stemmen	zijn	we	er	ongeveer	5%	op	achteruit	
gegaan. Dat kan voor een deel te maken hebben 
met de lagere opkomst, want die was zo’n vier pro-
cent minder.

Als	we	kijken	naar	de	percentages	van	de	uitge-
brachte stemmen, dan is de ChristenUnie over heel 
Nederland	gezien	ongeveer	gelijk	gebleven:	van	4,6	
naar	4,4%.

In	25	gemeenten	wonnen	we	een	zetel,	waarvan	
in	8	gevallen	voor	het	eerst.	In	maar	liefst	139	ge-
meenten	zijn	we	stabiel	gebleven.	In	39	gemeenten	
hebben	we	helaas	één	zetel	verloren.	Alleen	in	Urk	
hebben we twee zetels verloren. Per saldo is de 
ChristenUnie (zelfstandig of in combinaties met de 
SGP) er 16 zetels op achteruit gegaan.
Tot nu toe telden de grootste ChristenUnie-fracties 
in het land zeven zetels, maar sinds maart jl. heeft 
Veenendaal er acht.

In	38	gemeenten	en	3	Rotterdamse	deelgemeenten	
hadden we een gezamenlijke lijst met de SGP. Dat 
zijn er drie minder dan vier jaar geleden. Maar liefst 
21	van	de	38	gezamenlijke	lijsten	bevinden	zich	in	
Zuid-Holland. Verder zijn er nog zes in Gelderland, 
vijf in Utrecht, drie in Zeeland, twee in Noord-Hol-
land en één in Flevoland (Noordoostpolder).

Grote verschillen tussen de resultaten van zelfstan-
dige ChristenUnie-lijsten en gecombineerde lijsten 
zijn er niet, hoewel de ‘zelfstandigen’ iets vaker 
winst boekten dan de ‘gezamenlijken’.

Rangorde naar grootte aantal stemmen
(tussen haakjes rangorde 2006) 

1 (2) Lokale Onafhankelijke Groeperingen
2	(1)	 PvdA
3	(4)	 VVD
4	(3)	 CDA
5	(8)	 D66
6	(5)	 GroenLinks
7	(6)	 ChristenUnie	plus	ChristenUnie/SGP
8	(7)	 SP
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WITTE VLEKKEN EN bOLWERKEN
Bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen kwa-
men we voor het eerst in de raad in Harlingen, Tiel, 
Culemborg,	Rhenen,	Strijen,	Appingedam,	Teylin-
gen en Rotterdam Charlois. De meeste van deze 
plaatselijke ChristenUnies hebben we in de afge-
lopen jaren vanuit het partijbureau op allerlei ma-
nieren	extra	ondersteund.	Net	als	vier	jaar	geleden	
levert een dergelijke ‘witte vlekken strategie’ goede 
resultaten op.

Wel	een	belangrijke	les:	in	Binnenmaas,	Alkmaar	en	
Eindhoven haalden we vier jaar geleden voor het 
eerst een zetel, maar die raakten we nu weer kwijt. 
Een zetel halen is dus één ding, maar die vasthou-
den vraagt ook aandacht.
Dat het ook heel goed kan gaan in een gemeente 
waar we vier jaar geleden voor het eerst een zetel 
haalden,	blijkt	wel	in	Amstelveen.	Daar	is	niet	alleen	
de zetel behouden, maar is er zelfs collegedeel-
name.

De ChristenUnie was al de grootste partij in Bun-
schoten (Ut), Oldebroek (Gl), Urk (Fl), Kampen (Ov), 

Zwartewaterland (Ov) en Veenendaal (Ut) en is dat 
nu ook geworden in Hattem en Putten (beiden Gl). 
In Hattem hebben we die positie overgenomen 
van	de	PvdA,	in	Putten	van	Gemeentebelangen.	
In Putten is ‘Wij Putten’ vanuit het niets de tweede 
partij	geworden.	Het	CDA	is	in	Hattem	en	Putten	de	
derde partij gebleven.
In Harderwijk, Lingewaard en nog drie andere Gel-
derse	plaatsen	is	het	CDA	‘onttroond’	als	grootste	
partij. Daar staat tegenover dat ze in een plaats als 
Apeldoorn	juist	de	grootste	zijn	geworden.
Bij	de	PvdA	is	de	klap	veel	groter.	Alleen	al	in	Gel-
derland	is	de	PvdA	niet	meer	de	grootste	partij	in	
16 gemeenten. In Neder-Betuwe bijvoorbeeld is de 
PvdA	gepasseerd	door	de	SGP.	

COALITIES EN WETHOUDERS
Bij het schrijven van dit artikel zijn de coalitieonder-
handelingen in de meeste gemeenten afgerond. We 
kunnen constateren dat de ChristenUnie in bijna 
evenveel coalities meedoet als in de vorige periode. 
In	54	plaatsen	continueren	wij	de	coalitiedeelname.	
In	23	doen	we	weer	of	voor	het	eerst	mee.	Tegelijk	
vielen we in 26 gemeenten buiten de boot.

Provincie Aantal	
gemeenten in 
die provincie

Aantal	
gemeenten waar 
ChristenUnie 
aan verkiezingen 
deelnam

Gemiddeld aantal 
stemmen op 
ChristenUnie 
per deelnemende 
gemeente

Aantal	
raadszetels 
(incl. 
gezamenlijke 
fracties)

Gemiddeld 
aantal zetels per 
deelnemende 
gemeenten 

Overijssel Ov 25 16 2648 53 3,3

Gelderland Ge 56 30 1791 69 2,3

Utrecht Ut 29 19 1779 38 2,0

Flevoland Fl 6 6 1677 16 2,7

Zuid-Holland ZH 73 51 1561 113 2,2

Zeeland Ze 13 10 1499 24 2,4

Drenthe Dr 12 9 1328 14 1,6

Noord-Holland NH 60 15 1236 14 0,9

Groningen Gr 23 21 1013 43 2,0

Friesland Fr 31 17 991 27 1,6

Noord-Brabant NB 68 9 926 10 1,1

Limburg Li 34 3 322 0 0

SAMEN NL 430 206 1517 421 2,0
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Ter vergelijking: vier jaar geleden continueerden we 
in	46	plaatsen,	kwamen	we	in	18	gemeenten	niet	
meer terug in de coalitie en – hier komt het verschil 
–	deden	we	in	40	gemeenten	voor	het	eerst	mee.	
Aan	de	continueringen	zien	we	dat	we	een	stabiele	
factor zijn in het gemeentebestuur.

Terwijl de coalitiedeelname dus redelijk stabiel is, 
komt door allerlei verschuivingen het totaal aantal 
ChristenUnie-wethouders wel iets lager uit. Dat 
komt niet door verschuivingen bij gezamenlijke frac-
ties van ChristenUnie en SGP. Het is per saldo niet 
zo dat de SGP nu vaker de wethouder levert dan 
de ChristenUnie. Het lijkt eerder te komen doordat 
we deze keer vaker in een coalitie zitten zonder een 
wethouder te leveren (volgens onze gegevens in 
zeker acht gemeenten). Dit is waarschijnlijk vooral te 
verklaren vanuit een versplintering van het politieke 
landschap. Er waren in deze onderhandelingsronde 
vaak meer partijen nodig om een coalitie aan een 
meerderheid	te	helpen.	Extra	wethouders	kan	en	
wil men niet, zeker gezien de financieel zware tijd 
waarin we leven. De ChristenUnie is dan de be-
trouwbare	extra	partner	met	een	groot	verantwoor-
delijkheidsgevoel voor een stabiel bestuur van 
de gemeente. Het ziet ernaar uit dat we terug 
gaan	van	70	naar	61	eigen	wethouders	(inclusief	
ChristenUnie-wethouders namens gezamenlijke 
fracties met SGP).

Het is erg jammer dat we collegedeelname zijn 
kwijtgeraakt in grote plaatsen als Utrecht, Ede, 
Dordrecht,	Gouda	en	Amersfoort.	Verzachtende	
omstandigheid is dat we in 2006 het bij de colle-

geonderhandelingen buitengewoon goed hadden 
gedaan	(van	ruim	50	naar	ruim	70	wethouders).	Bo-
vendien hebben we er nu toch ook mooie nieuwe 
gemeenten bij gekregen. Enkele voorbeelden:
•		voor	het	eerst	in	Amstelveen,	Lopik	en	Capelle	ad	

IJssel
•		terug	van	weggeweest	in	Katwijk,	Stadskanaal	en	

Veenendaal
Ook mooi dat we in Kampen nog steeds met twee 
wethouders in het college mogen zitten. 
Voor een compleet overzicht zie www.christenunie.
nl/lokaal-en-provinciaal 

mEER DIVERSITEIT 
Vier jaar geleden was door de winst in bijna het hele 
land onze uitgangspositie bij de onderhandelingen 
vaak sterker. Bovendien hadden we er nu regelma-
tig last van dat onze oude lokale coalitiepartners 
CDA	en/of	PvdA	verloren	hadden.

De collegesamenstellingen in het hele land en ook 
in de gemeenten waar de ChristenUnie meedoet, 
zijn deze keer veel diverser dan in de afgelopen 
vier	jaar.	Er	waren	toen	bijna	50	colleges	waarin	de	
ChristenUnie	samen	met	PvdA	én	CDA	(en	soms	
nog andere partijen) zat. Dat zijn er nu nog maar 
30.	De	precieze	combinatie	CDA,	PvdA	en	
ChristenUnie (wat ook de landelijke coalitie was) 
kwam	in	de	vorige	periode	18	keer	voor,	nu	nog	
maar	7.

In het onderstaande overzicht zien we hoe vaak de 
ChristenUnie met welke partij in het college zat en 
zit:

2002-2006 2006-2010 2010-2014

CDA 59 58 55

VVD 29 29 36

PvdA 39 60 40

SGP (incl. gezamenlijke fracties) 24 27 32

GroenLinks 5 15 7

D66 0 0 10

SP 0 2 1

Andere partijen (gemeentebelangen, leefbaar, etc) 21 17 31

Totaal 177 208 212
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Dat de totalen oplopen in de opeenvolgende be-
stuursperioden betekent dat er gemiddeld steeds 
meer partijen in coalities zitten (in ieder geval in co-
alities waar de ChristenUnie in zit).

In de nieuwe coalities die in de afgelopen weken 
met de ChristenUnie gevormd zijn zitten gemid-
deld	3,5	partijen	(in	de	vorige	periode	3,2).	Er	zijn	
vijf	coalities	met	twee	partijen,	36	met	drie,	29	met	
vier en zeven met vijf partijen. In Leusden zelfs nog 
meer, want daar zitten alle partijen in de raad in de 
coalitie. In de vorige periode waren er zes coalities 
met	twee	partijen,	maar	liefst	50	met	drie	partijen,	
en	slechts	23	coalities	met	vier	en	drie	coalities	met	
vijf partijen.

VOOR HET EERST mET D66
De ChristenUnie zit nu bijna even vaak in een co-
alitie	met	het	CDA	als	in	de	vorige	periode.	Met	de	
VVD en SGP zitten we iets vaker in een coalitie. Met 
de	PvdA	zitten	we	beduidend	minder	vaak	in	een	
coalitie ( terug naar het niveau van de periode 2002-
2006). Opvallend is dat we in de afgelopen periodes 
nooit samen met D66 in een coalitie zaten en nu 
tien keer. Ook opvallend is de groei van coalities 
samen met een lokale partij.
De ChristenUnie zit in deze nieuwe periode in 22 
coalities	zonder	het	CDA.	Dat	is	ongeveer	evenveel	
als	in	de	vorige	periode	(toen	24).	

POSITIEf  
In	Amstelveen	en	Neder-Betuwe	heeft	de	Christen-
Unie met één raadszetel toch een wethouderspost 
gekregen. Qua portefeuilles zijn het ook nog eens 
belangrijke posten. Bijzonder!

In deze nieuwe collegeperiode heeft de Christen-
Unie vijf vrouwelijke wethouders. Dat is drie minder 
dan in de vorige periode. Drie van deze vijf vrouwe-
lijke bestuurders zijn nieuw. Interessant feit is dat Ti-
tia Cnossen in Woerden deze periode ook namens 
de SGP wethouder is.

Een ander positief punt is dat vijf wethouders, die 
in hun eigen plaats niet verder konden, dit mooie 
ambt mogen continueren in een andere gemeente: 
Aaike	Kamsteeg	ging	van	Dordrecht	naar	Zwijn-
drecht,	Filip	van	As	van	Dronten	naar	Zwolle,	Hans	
van	Daalen	van	Amersfoort	naar	Barneveld,	Hans	
Freije van Giessenlanden naar Zederik, en Menne 
van Dijk van De Marne naar Bedum.

TOT SLOT
Er valt nog veel meer te beschrijven en analyseren, 
maar hier moeten we het bij laten. Bij dit soort ar-
tikelen is het risico van vergissingen met feitjes en 
cijfertjes altijd aanwezig. Voor correcties, aanvul-
lende analyses en vragen kunt u terecht bij 
erikvandijk@christenunie.nl 
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Hoe blik je terug op de afgelopen gemeenteraads-
verkiezingen? 
We kijken met gemengde gevoelens terug op de 
verkiezingen.	Als	ChristenUnie	hebben	we	acht	
stemmen ‘verloren’, voor dat verschil hebben we 
maar geen hertelling aangevraagd…
We zijn dus min of meer gelijk gebleven. Wel zijn we 
terug van twee naar één zetel, dat heeft te maken 
met	de	forse	terugval	van	het	CDA.	We	hadden	een	
lijstverbinding die de vorige keer een restzetel op-
leverde die naar de ChristenUnie ging. Dit keer had 
het	CDA	niets	over,	maar	kwam	zelfs	tekort	voor	
een tweede zetel. Uiteindelijk hebben ze via een 
restzetel, die ze overigens ook op eigen kracht, los 
van de lijstverbinding, wel binnengehaald zouden 
hebben, hun tweede raadszetel gekregen. Ik ben 
dus best tevreden over het vasthouden van onze 
kiezers die we er vier jaar geleden bij gekregen 
hebben. Wel vind ik het teleurstellend dat we niet 
verder gegroeid zijn. Bij volgende verkiezingen zou 
ik meer investeren in het erbij halen van de kerken. 
We beschouwen de steun van hun leden momen-
teel misschien als te vanzelfsprekend.
 
Almere heeft niet altijd een positief imago. Hoe zou 
je zelf de stad typeren? 
Almere	is	een	bijzondere	stad,	maar	nogal	onbe-
kend voor veel mensen. Ze is natuurlijk gebouwd 
als	‘overloop’	van	Amsterdam,	maar	inmiddels	is	ze	
veel meer dan dat. We zijn meer en meer onze ei-
gen	identiteit	aan	het	vinden.	Almere	is	de	grootste	
stad van Flevoland, veruit zelfs. In heel de verdere 
provincie	wonen	net	zoveel	mensen	als	in	Almere	
alleen. Dat is voor de provincie ook niet altijd even 
gemakkelijk. Op dit moment zijn we de zevende 
stad van Nederland. Het ziet er naar uit dat we nog 
wel zullen stijgen op dat lijstje. Begin 2010 heb-
ben	we	met	het	Rijk	een	Afsprakenkader	getekend	
voor	de	groei	van	Almere,	de	zogenaamde	Schaal-
sprong. Om het Groene hart te beschermen en 
tegelijkertijd te voorzien in de benodigde woningen 
voor	de	Randstad,	heeft	Almere	-	onder	voorwaar-
den - ‘ja’ gezegd tegen de vraag van het Rijk om te 
groeien	tot	circa	350.000	inwoners.

DOOR  GEERT JAN SPIJKER 

Almere	was	veel	in	het	nieuws	rond	
de lokale verkiezingen. Uiteraard 
was er de spraakmakende deel-
name en winst van de PVV. Hoe is 
het er nu? Het afgelopen college 
was “bijzonder collegiaal, betrouw-
baar en succesvol”. Komt er een 
vervolg? In gesprek met Roelie 
Bosch, ChristenUnie-raadslid in 
Almere.	“Ik	moet	oppassen	niet	
mee te gaan met populistische 
tendensen.”

Roelie Bosch	is	getrouwd	en	heeft	3	kinderen.	Sinds	
2006 zit ze in de raad, daarvoor was ze 6 jaar frac-
tieassistent	en	zat	ze	5	jaar	in	het	bestuur.	
Almere	heeft	188.631	inwoners.	ChristenUnie	heeft	
er	1	zetel	in	de	raad	van	39.

‘De verharding is toegenomen’
INTERVIEW mET ROELIE bOSCH
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Hoe houd je die groeiende boel bij elkaar? 
Almere	heeft	dus	de	intentie	uitgesproken	om	te	
groeien, juist ook om groepen mensen toe te kun-
nen	voegen.	De	Schaalsprong	moet	Almere	zelf	
ook iets opleveren, namelijk diversiteit.
We	hebben	de	Almere	Principles	als	‘controlelijstje’.	
De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat die erg alge-
meen en nogal vrij toegepast (kunnen) worden. Ik 
sta ongetwijfeld mensen op hun tenen als ik dit zeg, 
maar het zal echt oppassen blijven om bijvoorbeeld 
in een periode van economisch slechtere tijden, 
toch vast te houden aan kwaliteit.

Veel aandacht trok natuurlijk de deelname en winst 
van de PVV in Almere. Is Almere zo populistisch? 
Het politieke klimaat was er altijd typisch één van 
het poldermodel. Samen de schouders eronder en 
dan komen we er wel. Eigenlijk best bijzonder voor 
een stad met bijna 200.000 inwoners. Dat is wel 
veranderd door de komst van de PVV. Populisme 
kenden	we	al	wel,	door	bijvoorbeeld	Leefbaar	Al-
mere,	maar	er	is	verharding	bijgekomen.	Anderen	
opzettelijk in een hoek zetten, verdacht maken, gro-
te woorden die nergens opslaan, dat soort zaken. 
En je merkt dat anderen daar in meegaan. Ik moet 
zelf oppassen daar niet in mee te gaan. Je wilt niet 
ondergesneeuwd raken, maar het is natuurlijk be-
langrijk om niet meegezogen te worden.

Hoe ziet het nieuwe college eruit? 
De	PVV	is	de	grootste	geworden	in	Almere	en	is	
ook de onderhandelingen gestart. Na twee weken 
moest iedereen constateren dat het hen niet ging 
lukken om een coalitie samen te stellen. Sindsdien 
is het een nogal beschamende situatie geweest, 
waarbij	de	PvdA	(als	tweede	grootste	partij)	het	nog	
altijd niet gelukt is om een coalitie te vormen. Wij 
zaten	met	hen,	de	VVD	en	het	CDA	in	het	vorige	
college, dat bijzonder collegiaal, betrouwbaar en 
succesvol geweest is. Sinds jaren zijn er geen wet-
houdersproblemen geweest! De intentie was om dit 
college voort te zetten met 1 of 2 partijen erbij. D66 
had gewonnen dus het was logisch om hen erbij te 
halen, maar door een strategische zet zaten zij op 

zeker	moment	vast	in	een	‘blok’	van	3	partijen,	met	
elk	3	zetels.	Om	dat	blok	uit	elkaar	te	halen,	was	al	
2	weken	nodig	en	nu	zijn	wij	(CDA-ChristenUnie)	er	
weer bij gehaald. Op het moment dat ik dit schrijf 
zijn de onderhandelingen nog niet ten einde, dus de 
uitkomst weet ik nog niet.

Hoe beviel de samenwerking met het CDA afgelo-
pen jaren? Wordt die doorgezet?  
De samenwerking met een wethouder van buiten 
de stad die speciaal gevraagd is voor de combina-
tie,	is	prima	geweest.	Het	CDA	en	de	ChristenUnie	
hebben in de raad elk hun eigen koers gevaren, dat 
was voor mij ook wel het uitgangspunt. Gezamen-
lijke woordvoerders zag ik niet zo zitten. We zijn nu 
dus bezig met onderhandelingen en hebben zojuist 
het	gesprek	met	het	CDA	achter	de	rug	over	welke	
portefeuille we zouden willen, mocht alles in orde 
komen. Dat gesprek liep voorspoedig, we denken 
aan iets sociaal-economisch of jeugd-onderwijs.

Hoe blik je vooruit op de toekomst? Wat wil je be-
reiken?
Ik vertelde in het begin al iets over het betrekken 
van kerken die tot onze (potentiële) achterban be-
horen. Daar valt nog wel wat te winnen voor de 
ChristenUnie	in	Almere.	Er	zijn	veel	migrantenkerken	
in	onze	stad,	vaak	voortkomend	uit	kerken	in	Am-
sterdam.	Veelal	zijn	leden	van	die	kerken	in	Almere	
komen wonen en toen het aantal groot genoeg 
was,	vestigde	men	een	‘zustergemeente’	in	Almere.	
We hebben inmiddels goed contact met de voor-
gangers, maar echt aanwezig zijn voor de leden is 
nog een stap verder.

Mijn blik op de komende 10 jaar is gericht op het 
verder	uitbouwen	van	de	ChristenUnie	in	Almere.	Ik	
ben zelf inmiddels 10 jaar actief in het zichtbare po-
litieke	leven	en	daarvoor	al	zo’n	5	jaar	in	bestuurlijke	
zin. Op een gegeven moment moet je het stokje 
ook weer doorgeven aan anderen. Maar ik laat altijd 
graag een gezonde situatie achter. Daar valt in een 
grote stad voor de ChristenUnie nog wel wat werk 
te doen! n

‘De verharding is toegenomen’
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maar ook in het land. Er is wijsheid en takt nodig 
om het christelijk geluid geloofwaardig te laten 
horen in de politiek. ChristenUnie-politici zijn vaak 
eenzame strijders die voorbede nodig hebben om 
staande te blijven en op een goede wijze de Heer te 
dienen in de politiek. 

LOKALE GEbEDSGROEPEN 
Gedurende de afgelopen jaren ben ik er van 
overtuigd geraakt dat er iets moet gebeuren. De 
ChristenUnie zou eigenlijk nog meer een biddende 
partij moeten worden. Lastige vraag blijft dan: hoe 
kunnen we dat bereiken? Bijna iedereen die politiek 
actief is geworden, heeft iets met politiek en/of 
besturen. De primaire interesse is dus vooral gericht 
op politiek en vaak niet op gebed. De agenda’s van 
onze politici zijn ook nog eens rijkelijk gevuld. Gezin, 
kerk en werk vragen de nodige aandacht. Soms 
vraag ik me af: waar zijn de bidders binnen de 
partij? Hoe krijgen we bidders gemobiliseerd? 
De oprichting van een Haagse gebedsgroep, die 
maandelijks bij elkaar komt om te bidden voor en 
met politici in regering en parlement, heeft  geleid 
tot het volgende idee: het zou bijzonder waardevol 
zijn als in iedere plaats waar de ChristenUnie 
actief is zo’n ChristenUnie-gebedsgroep zou 
ontstaan. Uiteindelijk zijn we daarover verder 
gaan nadenken en willen we nu in gesprek 
met lokale kiesverenigingen om op die manier 
de totstandkoming van lokale ChristenUnie-
gebedsgroepen te stimuleren.. 

DOEL 
De gedachte achter een ChristenUnie-gebedsgroep 
is dat de lokale gebedsgroep in het bijzonder gaat 
bidden voor de gemeente en haar inwoners maar 
ook meer specifiek voor het gemeentebestuur. 

DOOR fRANS DE LANGE 

In christelijk Nederland groeit 
de laatste jaren de aandacht 
voor gebed. Waar gebed in het 
verleden vooral een plek had 
in de binnenkamer en binnen 
de kerkdienst, ontstaan nu ook 
allerlei andere gebedsinitiatieven. 
Het lijkt er op dat christenen het 
belang van het gebed steeds 
meer onderkennen. Op zich is dat 
natuurlijk niet vreemd, want het 
was de Here Jezus zelf die ons het 
belang van gebed heeft geleerd. 
Urenlang was hij soms in gesprek 
met de Vader. In de bijbel worden 
ook wij ertoe opgeroepen om 
aanhoudend te bidden.

bROODNODIG 
Op de één of andere manier lijkt het gebed binnen 
de ChristenUnie nog niet de plaats te krijgen die 
het eigenlijk zou verdienen. Steeds weer mogen 
we concluderen dat we een partij zijn die echt gaat 
voor de inhoud. Dat is iets om te koesteren en laten 
we dat vooral vasthouden. Maar zouden we niet om 
nog meer wijsheid mogen bidden? Krijgt het gebed 
binnen de partij de positie die het verdient?  
We leven in een lastig tijdsgewricht. Nederland lijkt 
zich van God af te keren. Het christelijk geluid roept 
vaak weerstand op. Er is veel gebed nodig voor ons 
land, maar ook voor onze woonplaats. Niet alleen 
vanwege de crisis, maar ook vanwege het morele 
verval. De politiek verruwt niet alleen in Den Haag, 

ChristenUnie: 

bidden en 
werken

EEN PLEIDOOI VOOR DE OPRICHTING 
VAN CHRISTENUNIE-GEbEDSGROEPEN
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Frans de Lange is burgemeester van Elburg en was 
tot voor kort voorzitter van de bestuurdersvereniging 
van de ChristenUnie. Hij is aangesteld als opbouw-
werker voor het gebed binnen de ChristenUnie. Hij 
is van harte bereid om bij uw kiesvereniging langs 
te	komen.	Als	u	merkt	dat	dit	artikel	uw	hart	raakt	
en u mee wilt werken aan een gebedsgroep in uw 
kiesvereniging, neem dan contact met hem op via 
info@fransdelange.nl. 

Daarnaast zal worden gevraagd om te bidden 
voor de landelijke en provinciale politiek en onze 
vertegenwoordigers die daar werkzaam zijn. Bij de 
samenstelling van de gebedsgroep wordt primair 
gedacht aan partijleden met een hart voor gebed, 
aangevuld met lokale politici, die op deze wijze hun 
steentje kunnen gaan bijdragen aan het werk van 
de partij.

Het zou mooi zijn als deelnemers zich voor langere 
tijd willen verbinden aan een dergelijk initiatief. Juist 
door voor een langere periode trouw met elkaar 
te bidden kan er een goede basis worden gelegd 
onder de arbeid van onze politici. De invulling van 
de gebedsgroep zal in iedere gemeente uiteindelijk 
weer anders zijn.

ZEGEN 
Bovenstaande gedachten zijn tot stand 
gekomen door goed te kijken naar de ervaring 
met gebedsgroepen  binnen kerken, maar ook 
binnen bedrijven en andere organisaties. Telkens 
weer blijkt dat de Here zijn zegen verbindt aan 
gebedsactiviteiten. Het zou fantastisch zijn als deze 
opzet ook elders navolging kan krijgen. Ik ben ervan 

overtuigd dat de partij, haar vertegenwoordigers 
en ons land daar baat bij zullen hebben. Het gebed 
keert namelijk nooit leeg weer.

Ik hoop dat u eens na zult willen denken of een 
ChristenUnie-gebedsgroep misschien iets is waar 
u in uw gemeente mee aan de slag zou kunnen. 
Graag komen wij naar u toe om er eens nader over 
van gedachten te wisselen. Niet om te zeggen hoe 
het moet maar vooral om u een beetje op weg 
te helpen met tips en ervaringen. Zodat er ook in 
uw plaats een krachtig gebedswerk tot stand kan 
komen tot eer van Hem! n
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DOOR RIEKE ELSENbROEK

De studiegids voor het seizoen 
2010-2011 is bij de meesten van u 
onlangs op de mat gevallen. Eén 
van de nieuwe cursussen die u 
hierin aantreft is de Masterclass 
christelijk-sociaal denken en doen. 
Een product van samenwerking 
tussen het WI en de kaderschool 
voor mensen met minimaal Hbo-
niveau die méér willen.

De kaderschool krijgt met een zekere regelmaat 
signalen van deelnemers dat ze behoefte hebben 
aan een cursus die dieper op de inhoud ingaat dan 
wat tot nu toe geboden werd. Ze zijn graag bereid 
daar ook meer tijd voor uit te trekken. Kaderschool 
en WI hebben daarom een programma samenge-
steld dat in deze behoefte voorziet: een cursus voor 
mensen die zeer gemotiveerd zijn. Van de deel-

nemers wordt verwacht dat ze gedreven zijn om 
het christelijk-sociale gedachtegoed in praktijk te 
brengen binnen hun maatschappelijke of politieke 
functie. 

Door het volgen van de Masterclass verdiept u 
tijdens een intensief traject uw kennis van het 
christelijk-sociale gedachtegoed van de Christe-
nUnie én vergroot u uw vaardigheden om dit te 
kunnen toepassen. Daarnaast bouwt u in de vier 
zaterdagen, zes avonden en een stagedag aan uw 
ChristenUnie-netwerk. Meer over de inhoud van 
het programma, over de trainers en over de manier 
waarop u zich een plaats als deelnemer van de 
Masterclass kunt verwerven leest u op www.kader-
school.christenunie.nl/masterclass. n

Geen studiegids ontvangen? U kunt er gratis één 
aanvragen via www.kaderschool.christenunie.nl/
studiegids

Masterclass 
christelijk-sociaal denken 

en doen
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DOOR HERmAN SIETSmA, HOOfDREDACTEUR DENKWIJZER 

Meer dan ik vooraf had verwacht nemen commentatoren afstand van de uitspraak van de Hoge Raad inzake 
het SGP-vrouwenstandpunt. Uiteraard haast een ieder zich aan te geven dat hij of zij het standpunt zelf (het 
regeerambt	exclusief	voor	de	man)	verafschuwt,	maar	daar	wordt	veelal	aan	toegevoegd	dat	dwang	om	hieraan	
een einde te maken heilloos is. Er is zelfs sprake van enige sympathie voor de mannenbroeders die al zolang een 
eigen bescheiden maar herkenbare plaats in de nationale politiek innemen; waarom zou de staat deze onscha-
delijke folklore moeten dwarsbomen?

HEDEN GIJ, mORGEN IK 
Het is een sympathiek standpunt dat aansluit bij de langdurige en beproefde traditie van tolerantie in de Ne-
derlanden, die overigens bijbelse wortels heeft. Groeien niet onkruid en tarwe samen op tot de oogst? Die 
kritische commentaren op de uitspraak van de Hoge Raad zijn dus een positieve reactie op een doorgeslagen 
emancipatie-ideologie. Daarbij realiseren velen zich dat, als dit een trend wordt,  het einde nog niet in zicht is. 
Heden gij, morgen ik, lijkt men te denken.
Professor Paul Frissen meent dat het toelaten en waarborgen van verschillen tussen (groepen van) burgers in 
de samenleving de kerntaak van de staat is. De staat moet ervoor zorgdragen dat burgers verschillen kunnen 
maken. Hij voegt daar aan toe dat de staat niet inhoudelijke overtuigingen en opvattingen moet uitdragen: de 
staat zelf moet leeg zijn.

mEER DAN VERSCHIL 
Hoeveel sympathie we voor de staat van verschil kunnen opbrengen, het is goed ons te realiseren dat politiek 
uiteindelijk niet opgaat in het veiligstellen van vrijplaatsen voor burgers en hun instituties. Natuurlijk behoort 
respect voor de grondrechten tot de primaire overheidstaken en het idee van de staat van verschil roept her-
inneringen op aan de soevereiniteit in eigen kring. Maar naast het domein waar de vrijheid van burgers moet 
worden gegarandeerd is er het publieke domein waar het louter respecteren van het verschil geen bruikbare 
komkpaskoers oplevert. 

NORmERING PUbLIEKE RECHTSORDE 
Belangrijke ethische vraagstukken over leven en dood, de publieke zondagsrust, oorlog en vrede, de zorg voor 
de schepping overstijgen het domein van de verschillen. Ze behoren tot de publieke rechtsorde en daar moet de 
overheid kleur bekennen. Zelfs als de overheid in deze domeinen positiebepaling zou ontwijken door slechts het 
verschil toe te juichen - en te pretenderen dat ze neutraal is - kiest ze inhoudelijk. 
Christelijke politiek vraagt niet alleen een staatsvrije sfeer, ze wil ook en juist normering voor het publieke domein. 
De publieke rechtsorde is niet leeg en de staat kan dat dus evenmin zijn. Bij alle verschil dat door de overheid 
in particuliere en maatschappelijke verbanden moet worden gewaarborgd blijft ze inhoudelijk verantwoordelijk 
voor de normering van de publieke rechtsorde. En wij voegen daaraan toe: ze is dat als dienares Gods.

ColumnDe staat van verschil 



‘ECHTE VRIJHEID HOUDT IN DAT  
JE, bINNEN DE GRENZEN VAN DE  
WET, JE LEVEN KUNT INRICHTEN  
VOLGENS JE EIGEN OVERTUIGING.  
DAT WAARbORGEN IS EEN VAN DE  
bELANGRIJKSTE OVERHEIDSTAKEN  
EN DE CHRISTENUNIE KAN DAAR- 
AAN, JUIST VANUIT HAAR CHRISTE-
LIJKE OVERTUIGING DAT DE OVERHEID  
ER IS Om ‘RECHT TE DOEN’, EEN  
ESSENTIëLE bIJDRAGE LEVEREN.’
 
Rienk Janssens, pagina 13

DENK mEE OP: www.wi.christenunie.nl
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Wat is erger: een paars plus kabinet of een regering met gedoogsteun van Wilders? Als het gaat om duurzaam-
heid zal een rechts kabinet vermoedelijk geen vooruitgang betekenen. Milieu zal het afleggen tegen asfalt en 
auto’s. Investeren in alternatieve vormen van energie zal niet meer worden gestimuleerd. De verwachtingen zijn 
op dit punt laaggespannen. Maar rechts is – op het moment van schrijven – nog niet rond. 

LAmGESLAGEN 
Het afgelopen kabinet benoemde duurzaamheid als een van de centrale onderdelen. Is er veel bereikt? Menigeen 
is sceptisch over wat de overheid vermag, zeker als het gaat om zulke grote problemen als die rond duurzaam-
heid. Het probleem is immers wereldomspannend en betreft ook nog eens toekomstige generaties. Wat kan een 
enkel kabinet daaraan doen, vanuit het kleine Nederlandje? Het overweldigende karakter van de problematiek 
kan een mens lam slaan. Maar dat hoeft niet. Dat mag niet. Martine Vonk benadrukt in het openingsinterview dat 
iedereen op zijn eigen niveau een rol kan spelen in de aanpak. Als we op verschillende plekken samen de schou-
ders eronder zetten is er van alles mogelijk. Gedeputeerde Wouter de Jong laat zien hoe op provinciaal en lokaal 
niveau wel degelijk verschil kan worden gemaakt. Zeker richting de komende Provinciale Staten-verkiezingen kan 
dit een onderscheidend punt zijn voor de ChristenUnie.  

ONS GEWETEN KNAAGT NIET 
De overheid kan de wereld niet redden, dat is duidelijk. Maar dat ontslaat ons niet van de verantwoordelijkheid op 
te komen voor de kwetsbare natuur. Indirect betekent dat ook het opkomen voor de armen in de wereld. Steeds 
meer wordt duidelijk dat aantasting van het milieu en menselijk gedrag samenhangen. In de woorden van Vonk: 
“De armen werken onder erbarmelijke omstandigheden om grondstoffen voor onze producten te delven. En 
bijvoorbeeld klimaatverandering treft vaak juist hen. Zo worden met name degenen die toch al kwetsbaar zijn de 
dupe van onze consumptiedrang.” Armen betalen dus de tol voor onze begeerte. Wij worden rijk over de ruggen 
van de armen. De gewenste politieke richting is nu die van het doorberekenen van milieukosten in producten, 
weer reële prijzen gaan betalen in de winkel. Door voor meer transparantie in het handelssysteem te zorgen, wordt 
ook de consument zich bewuster van wat hij koopt en dat prikkelt zijn geweten. Dat is hard nodig. Onbekend 
maakt onverantwoordelijk.

DIE GROENE JONGENS VAN DE CHRISTENUNIE 
In de politieke strijd om duurzaamheid is het opboksen tegen de scepsis. Om progressie te kunnen boeken is het 
nodig dat politiek en bedrijfsleven vanuit vertrouwen samen optrekken. Anders krijg je te maken met uitlatingen 
als “Daar heb je die groene jongens van de ChristenUnie weer” – zie het interview met Dick Schutte. Ecologie en 
economie zijn beide belangrijk en ze omarmen elkaar in het thema Duurzaamheid (het biedt Nederland als ken-
nisland bijvoorbeeld onvermoede innovatiekansen). Zonder schroom reiken wij als WI duurzaamheid dan ook aan 
in de top-3 van kernwaarden voor de ChristenUnie – naast dienstbaarheid en vrijheid. 
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Vaak gebruikt men in verband met duurzaamheid de 
termen people, planet, profit. Kunnen we daar wat 
mee? 
Ja, alleen worden ze vaak verkeerd gebruikt. Ze 
worden nogal eens los van elkaar gezet, alsof mens, 
milieu en economie niet op elkaar betrokken zijn. 
Je moet ze echter als drie cirkels beschouwen die 
elkaar op één plek overlappen. En juist dat overlap-
pende punt is interessant als het gaat om duur-
zaamheid. De centrale vraag is dan: hoe kunnen we 
de economie zo inrichten dat die ten dienste staat 
van mens en milieu? Hoe zorgen we ervoor dat eco-
nomie en ecologie niet tegenover elkaar staan maar 
samen optrekken? Dat is lastig, want economen zijn 
erg op de korte termijn gericht en ecologen vooral 
op de lange. Maar we moeten het toch proberen.  

Er is wel over gesproken groei niet meer uit te druk-
ken in BNP (Bruto Nationaal Product), maar in Bruto 
Nationaal Geluk. Wat vind je daarvan? 
Een goed idee, alleen spreek ik liever van kwaliteit 
van leven in plaats van geluk. Geluk vind ik een beet-
je smal. Waar het om gaat is dat economische groei 

niet het ultieme doel is. De economie is een middel 
voor ons welzijn, geen doel op zich. Welvaartsgroei 
mag nooit ten koste gaan van andere waarden. We 
putten de aarde uit door enorme hoeveelheden 
grondstoffen te delven, massaal gebruik van fossiele 
energie, etc. De biodiversiteit holt hard achteruit. 
Wij in het Westen merken daar nog niet zo heel veel 
van. Maar de armen des te meer. Zij werken onder 
erbarmelijke omstandigheden om grondstoffen voor 
onze producten te delven. En bijvoorbeeld klimaat-
verandering treft vaak juist hen. Zo worden met 
name degenen die toch al kwetsbaar zijn de dupe 
van onze consumptiedrang. Ik kom er steeds meer 
achter dat duurzaamheid en rechtvaardigheid nauw 
samenhangen. De mens- en milieuproblematiek zijn 
vervlochten. Om die op te lossen is een geheel an-
der economisch systeem nodig waarin bijvoorbeeld 
olie minder een rol speelt.  

Welke rol kan de politiek eigenlijk spelen in dit 
enorme probleem? 
We moeten hier goed verschillende niveaus onder-
scheiden, anders kan zo’n vraag ons lamslaan. Van 

normaal
INTERVIEW  mET mARTINE VONK

rechtvaardigheid en kwaliteit van leven. Die  
waarden moeten bepalend zijn bij de invulling  
van een duurzame ontwikkeling. Startpunt in  
mijn bezinning is het besef dat de aarde Gods 
eigendom is. Dat besef geeft een hele andere  
aanblik op de aarde. Niet alleen de mens, maar 
ook de natuur heeft waarde in zichzelf. God zal  
ook niet loslaten wat Zijn hand begon. Deze  
aarde zal ‘vernieuwd’ worden.

DOOR GEERT JAN SPIJKER

Martine Vonk is een bezige bij. Met een enorme drive zet ze zich op talloze 
manieren in om duurzaamheid tot topprioriteit te maken, beginnend bij 
zichzelf. Ze is een vrouw met een missie, die werkt aan groei van bewust- 
wording van de duurzaamheidsproblematiek, niet in de laatste plaats  
onder christenen. Want ook die weten vaak niet hoe opmerkelijk het is  
dat ze zoveel consumeren en dat dat vaak ten koste van de armen en  
het milieu gaat. Een gesprek over ‘change’ en wat de politiek eigenlijk kan  
doen aan dit overweldigende probleem. “Ik kom er steeds meer achter  
de problematiek van het milieu altijd direct met die van mensen vervlochten 
is.” Een gesprek over het groengehalte van de ChristenUnie en het vinden 
van de balans tussen ecologie en economie. 

Duurzaamheid is een enorm containerbegrip  
geworden. Hoe zou jij het omschrijven? 
Je kunt duurzaamheid inderdaad zo breed  
maken als je zelf wilt. Allereerst duidt het er  
simpelweg op dat ‘iets blijft voortbestaan’. Dat  
is echter nogal vlak en weinigzeggend, want ook 
verkeerde dingen kunnen voortbestaan. Het begrip 
heeft daarom richting nodig, en die vertaal ik zelf 
in een aantal waarden: draagkracht van de aarde, 

'We zijn 
vergeten

wat is'
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lokaal tot en met internationaal vlak kan men iets doen 
aan dit vraagstuk. Lokaal en provinciaal zijn inspire-
rende voorbeelden te vinden op het terrein van wo- 
ningbouw en infrastructuur. Daar kan duurzaamheid 
worden gestimuleerd en gefaciliteerd door heel con-
crete keuzes. Regionaal zie je ook veel gebeuren op 
het terrein van verduurzaming van de landbouw,  
natuurbeheer en energieopwekking. ChristenUnie-
gedeputeerden doen daar heel goed werk. Op 
nationaal niveau is er ook het nodige  gebeurd, al 
is er nog een wereld te winnen. Rode draad in het 
verkiezingsprogramma is niet teveel nadruk leggen 
op subsidies, maar veel meer inzetten op het door-
berekenen van milieukosten in producten. Daarbij 
moet dan inzichtelijk gemaakt worden waar een 
product vandaan komt en waarvoor men dan meer 
betaalt. Dit moet je over de hele breedte doorvoe-
ren, anders heb je geen goede concurrentiepositie. 
Hier moeten duidelijke EU-regels komen. Een mooi 
voorbeeld was de vliegtax, die helaas al snel weer 
werd afgeschaft. 

Ben je tevreden over de mate van groenheid van de 
ChristenUnie? GroenLinks staat bekend als groener… 

Ja, ik ben daar tevreden over. GroenLinks komt in 
de meeste scores inderdaad wat hoger uit, maar wij 
hebben vergelijkbare plannen voor energie en zoe-
ken over de hele linie naar een goede balans tussen 
ecologie en economie. Bijvoorbeeld ten aanzien van 
de landbouw zijn onze plannen beter realiseerbaar 
– we kregen daarvoor ook lof van LTO Nederland. 
Wij willen niet de landbouw de nek omdraaien – wat 
ook niet echt duurzaam is -, maar bijdragen aan de 
levensvatbaarheid van boerenbedrijven en tegelijk 
verduurzaming ervan bevorderen. Ook zien we voor 
boeren een duidelijke rol weggelegd  als land-
schapsbeheerder, wat ook betaald moet worden. 
T egelijk moeten consumenten meer gaan betalen 
voor producten. Van groot belang is hierbij de rol van 
de retail. Een klein aantal  supermarktketens heeft 
een belangrijke  machtspositie tussen producenten 
(zoals de boeren) en consumenten in. Partijen als Al-
bert Heijn zouden veel meer kunnen doen aan duur-
zamere producten. Puur&eerlijk is goed, maar pas 
een begin. Dat PLUS Supermarkten besloten heeft 
alleen nog maar Fairtrade gecertificeerde bananen 
te verkopen is echt een stap in de goede richting. 
Ook is belangrijk dat consumenten voldoende infor-
matie hebben over waar producten vandaan komen 
en hoe ze zijn geproduceerd. De overheid moet 
daarover meer in gesprek met de retailconcerns en 
afdwingen dat eerlijke prijzen worden betaald aan de 
producenten, waardoor verduurzaming ook mogelijk 
wordt voor producenten in binnen- en buitenland. 
We moeten weer reële prijzen gaan betalen voor 
onze boodschappen.   

Ondernemers hebben niet echt een imago dat ze 
graag willen bijdragen aan verduurzaming. Kunnen 
we het wel allemaal van de overheid verwachten? 
[resoluut:] Oh, maar er zijn genoeg ondernemers die 
graag willen. De voorlopers moeten van de wetgever 
alleen wel de ruimte krijgen om hun initiatieven te 
ontplooien en vernieuwing door te zetten. Door-
berekening in de prijs is hierbij cruciaal. Dat vergt 
ingrijpen van bovenaf. De overheid kan het probleem 
niet oplossen, maar wel kan ze zorgen voor stabiliteit 
en duidelijke regels. Uiteraard moet ze ook bepaalde 
dingen gewoon verbieden en milieugrenzen aange-
ven. Uiteindelijk zal echter de hele beprijzingssyste-
matiek moet veranderen. Dat vergt veel, eigenlijk een 
bekering. Want als de berg aan wetenschappelijk 
bewijsmateriaal ons niet aanzet tot ander gedrag, 
dan is er meer aan de hand… 

De crisis leek voor een ommekeer te zorgen, maar 
daar ziet het nu nog niet naar uit. 
Ik hoopte dat de crisis mensen aan het denken 
zou zetten. Dat ze zich zouden bezinnen op hoe 
een nieuwe crisis te voorkomen. Maar we gaan 
feitelijk op dezelfde manier door. Een fundamen-
tele verandering zie ik niet. Een echte, principiële 
bezinning op wat onze ‘echte’ behoeften zijn, om 
met Goudzwaard te spreken, heeft nauwelijks 
plaatsgevonden. We zijn nog steeds vooral bezig 
met onze korte-termijn-belangen en zijn niet minder 
of anders gaan consumeren. Maar we kunnen echt 
niet wachten met veranderingen tot de olie onbe-
taalbaar wordt. Dan is het echt te laat. Er moet nu 
iets gebeuren!

Heb je wat dat betreft verwachtingen van een rechts 
kabinet…?
Nee, ik vrees eerder dat er achteruitgang zal  
optreden. De rechtse partijen zijn niet voor ver- 
groening of doorberekening van de kosten. Het 
CDA heeft nog wel affiniteit met rentmeesterschap, 
al wordt dat veel te weinig omgezet naar concreet 
beleid, maar van de VVD verwacht ik vrijwel niets  
op dit gebied.

Het WI komt dit najaar met een boek over 
duurzaamheid. Kun je daar iets over vertellen? 
Het boek bevat drie delen: 1. De waarden van  
de ChristenUnie en een afwegingskader om tot  
beleidskeuzes te komen. 2. De rollen van de  
diverse partijen in het proces, denk aan de overheid, 
het bedrijfsleven, onderzoek, etc. 3. Diverse secto-
ren, zoals bouw, energie, etc. Het doel van  
het boek is tweeërlei. Allereerst een bezinning  
voor de partij zelf. We hebben in het verleden 
regelmatig gepubliceerd over dit thema, maar dat 
ging altijd over deelthema’s. Nu brengen we voor 
het eerst een boek uit over dit thema in zijn volle 
breedte. We hopen dat dit boek ook naar buiten toe 
nog duidelijker kan maken waar we uiteindelijk voor 
staan. (zie ook het kader, red.)

Hoe zij jij – als curator – het doel van het WI?
Het WI zie ik als een centrum van bezinning en visie- 
vorming, van afstand nemen van de waan van de 
dag. Het instituut moet het christelijk-sociaal denken 
met betrekking tot allerlei thema’s verder verdiepen 
en daarbij onderwerpen agenderen en teruggeven 
aan politici, zodat die er wat mee kunnen. 

Wat zou je met dit thema binnen de ChristenUnie 
nog willen bereiken? 
Graag zou ik zien dat binnen de ChristenUnie bezin-
ning op gang komt over onze levensstijl. We hebben 
het vaak over het Koninkrijk van God alsof het iets 
van ver weg is. Mijn inzet is juist om hier en nu al 
zo proberen te leven: rechtvaardigheid nastreven, 
recht doen, in gemeenschap leven, een schat in de 
hemel najagen. Een ommekeer is niet in de laatste 
plaats nodig onder christenen zelf. Ook wij willen 
alsmaar meer spullen, gedreven door al te mense-
lijke behoeften. Willen hebben wat de buren ook 
hebben. Maar laten we ons weer eens afvragen wat 
normaal is. We zijn gewend geraakt aan al die spul-
len en luxe vakanties. Maar we beseffen ons niet dat 
dat alleen kan over de ruggen van de armen en van 
de natuur! Daarom is het nodig dat het economisch 
systeem transparanter wordt, dat alle schakels in de 
keten zichtbaarder worden. Zolang veel processen 
ver weg en anoniem blijven, groeit ons besef van 
verantwoordelijkheid en betrokkenheid niet. Politiek 
kan randvoorwaarden scheppen en grenzen stellen, 
maar uiteindelijk moeten gewone mensen als jij en ik 
anders gaan denken en doen. n

Martine Vonk stond afgelopen verkiezingen op de 
achtste plek van de kandidatenlijst voor de Tweede 
Kamer en zit in het curatorium van het WI. Ze 
werkt bij CLM, een adviesorgaan voor landbouw 
en milieu. Verder promoveert ze op een onderzoek 
naar duurzaamheid en levensbeschouwing (zie ook 
DenkWijzer 2008 /1, p.8-11). Martine is getrouwd en 
heeft een dochter.

‘PARTIJEN ALS ALBERT HEIJN ZOUDEN VEEL mEER KUNNEN  
DOEN AAN DUURZAmERE PRODUCTEN. PUUR&EERLIJK IS GOED, 
mAAR PAS EEN BEGIN’

DUURZAAmHEIDSBUNDEL
Het WI rondt deze weken een bundel over  
Duurzaamheid af, samen met een aantal auteurs. 
Martine Vonk en Robert de Graaff leggen met een 
hoofdstuk ‘Duurzaamheid: kiezen voor kwaliteit’  
de basis voor de bundel aan de hand van de  
waarden rentmeesterschap en rechtvaardigheid. 
Een volgend hoofdstuk vraagt welke rollen er bij het 
nastreven van duurzaamheid zijn weggelegd voor 
overheid, marktpartijen en de civil society (IJmert 
Muilwijk). Aansluitend concretiseren een aantal 
expert-auteurs voor een zestal sectoren wat zij 
zich voorstellen bij duurzaamheid in de praktijk: de 
praktijk van de industrie, van landbouw, mobiliteit, 
energievoorziening, waterbeheer en wonen. 

Voor de afwisseling is drie keer een casus tus-
sengevoegd: een van een ontwerper, een over 
megastallen en een over de leegstand van ‘Zinloos 
vastgoed’. Kortom, van waarden tot concrete,  
prikkelende voorbeelden biedt de bundel een 
leidraad aan iedereen die op eigen terrein (privé, 
bedrijfsmatig of politiek) wil komen tot een zinvolle 
bijdrage aan of over duurzaamheid.
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loopt aan alle kanten tegen de grenzen van het 
natuurlijk systeem aan. Voorlopig vertaalt zich dat 
nog in toenemende concurrentie om die natuurlijke 
hulpbronnen, waarbij de armen van deze wereld en 
kwetsbare ecosystemen uiteraard de tol betalen.

ECONOmISCH VERSTANDIG 
God gebiedt ons om te zien naar de arme en de 
verdrukte en rentmeester van de schepping te 
zijn. Dus het is relevant hoe wij lokaal of regionaal 
omgaan met onze leefomgeving. Natuurlijk kun-
nen wij lokaal of regionaal de wereldvraagstukken 
van klimaat, energie en schaarste aan hulpbronnen 
niet oplossen, maar door in ons beleid structureel 
te kiezen voor duurzaamheid nemen we wel onze 
verantwoordelijkheid. Dat is moreel verantwoord en 
economisch verstandig. Wereldwijd zal er steeds 
meer vraag ontstaan naar duurzame producten, 
diensten en verdienmodellen. Een recent rapport 
van het Regie Orgaan Energietransitie rekent voor 
dat overschakeling naar een duurzame energie-
voorziening op de lange termijn loont. Zelfs in een 
scenario zonder internationaal bindende afspraken. 
Het getuigt dus zowel vanuit idealisme als vanuit 
realisme van goed bestuur om te kiezen voor  
duurzaamheid als kompas.

CONCRETE mIDDELEN 
In Utrecht gebruiken we daarvoor de volgende mid-
delen:
•   ‘Management by speech’. Voortdurend een plat-

form zoeken, bieden en organiseren om de bood-
schap van noodzaak en kans van verduurzaming 
uit te dragen. Daarmee vormgeven aan publiek 
en politiek leiderschap.

•   Monitoren van de staat van de Utrechtse sa-
menleving en het grondgebied voor zowel mens, 
milieu als economie en bevorderen dat ontwikke-
ling ook aan die meetlat word getoetst.

•   Een Strategie 2040 met missie en doelen van 
duurzame ontwikkeling als integratiekader voor 
alle provinciale beleidsterreinen. Doelen zijn 
bijvoorbeeld: klimaatneutraal en klimaatrobuust; 

afname van biodiversiteit ombuigen in een toe-
name; mobiliteit met minder belasting van milieu; 
geen nieuwe infrastructurele doorsnijdingen; 60% 
binnenstedelijk bouwen etc.

•   Een netwerk van koplopers ontwikkelen en on-
dersteunen in bedrijfsleven, overheden, kennis-
instellingen en maatschappelijke organisaties die 
de duurzaamheidmissie en doelen mede onder-
schrijven waardoor autonome dynamiek ontstaat 
(‘het verdrag van Utrecht’).

•   Hoge duurzaamheidsambities voor de eigen 
organisatie door 100% duurzaam inkopen en 
bedrijfsvoering (vergroening wagenpark, catering, 
huisvesting etc.)

•   Voorbeeldprojecten (‘kiemen’) die hoog scoren op
duurzaamheidsdoelen een platform bieden en fa- 
ciliteren met procedure en projectmanagement 
(ontzorgen, ontbureaucratiseren en soms subsi-
diëren)

•   Pilots en experimenteergebieden ontwikkelen 
voor duurzame energieproductie; smart grids, 
energieleverende gebouwen, kringlooplandbouw, 
regionale voedselproductie etc.

•   Potentieelverkenningen voor biomassa, biogas, 
wind, zon, geothermie en koude-warmte.

•   Stimulerende randvoorwaarden in regelgeving, 
subsidies, concessies en convenanten: toepas-
sen verruimde reikwijdte Wet Milieubeheer; 
aanscherpen Energieprestatie in bouwbesluit; 
subsidies voor woningisolatie, groen gas en duur-
zame innovaties; energiescans voor bedrijfsleven 
en landbouw; milieueisen bij OV-concessies

•   Europese steun verkrijgen voor een internatio-
naal netwerk van kennisinstellingen, bedrijven en 
overheden die samen met Utrecht koploper willen 
zijn in CO2-reductie.

HAALBAAR EN BETAALBAAR 
Wij merken dat deze aanpak veel enthousiasme en 
dynamiek losmaakt. Dit lukt door weg te blijven uit 
de rol van een overheid die alles bepaalt en in te 
zetten op positieve krachten in de samenleving. We 
zijn voorzichtig met subsidies en nieuwe regelge-
ving, nemen belemmeringen weg en zetten goede 
voorbeelden in de etalage. Zo nemen we sceptici de 
wind uit de zeilen door te laten zien dan het kan en 
ook haalbaar en betaalbaar is. n

Midden-Europa: ineens was de klimaatverandering 
weer in de aandacht. Als een klap op de vuurpijl be-
vestigen recente Europese satellietmetingen dat de 
gletsjers en ijskappen toch weer veel sneller slinken 
dan verwacht. 

HOUDING CHRISTENPOLITICI 
De vraag is natuurlijk wat je hier als christen politicus 
nu mee moet. Mee met de geologen en astro-
nomen die aangeven dat het toch vooral aan de 
afnemende zonne-activiteit ligt en opwarming van 
de aarde een welkome vertraging van de komende 
nieuwe ijstijd is? Of mee met de realo’s die stellen 
dat de opkomende economieën van China, India en 
Brazilië oneindig veel meer invloed hebben zodat 
onze pogingen tot vergroening zinloos zijn zonder 
wereldwijde bindende afspraken. In ieder geval zul-
len we praktisch en toekomstgericht moeten zijn. Wij 
kunnen de wereld niet redden, ook de overheid kan 
dat niet. Het kwaad en de gebrokenheid zijn sinds 
de zondeval onder ons en een nieuwe aarde kunnen 
wij niet realiseren. Tegelijk hebben we wel de verant-
woordelijkheid zo goed mogelijk met de schepping 
om te gaan. Tot eer van God en ten goede van an-
dere generaties en gebieden. Het is daarbij goed om 
ons heen te kijken. Duitsland bijvoorbeeld investeert 
consistent in verduurzaming, zeker ook omdat ze de 
economische voordelen er inzien.

GOED BESTUUR 
In mijn overtuiging biedt het concept duurzaam-
heid veel aanknopingspunten voor goed bestuur. 
Duurzame ontwikkeling is het in balans ontwikkelen 
van mens, economie en milieu, zonder dat afbreuk 
gedaan wordt aan ontwikkelingsmogelijkheden van 
andere generaties en gebieden.
Van duurzame ontwikkeling is nu geen sprake. 
Naast het klimaatvraagstuk dreigt er op termijn een 
tekort aan vele grondstoffen, waaronder fossiele 
brandstoffen, en is er een dramatische teruggang in 
biodiversiteit en schaarste aan schoon water. Aan 
de vooravond van de recente economische crisis 
stonden grondstoffenprijzen op een recordhoogte. 
Een gerenommeerde Amerikaanse denktank als 
Stern, maar ook onze eigen Jeroen van der Veer, 
voorspellen binnen tien jaar dramatisch stijgende 
olie- en grondstoffenprijzen. De wereldeconomie 

In mijn visie biedt duurzaamheid juist een goed 
aanknopingspunt voor een beleid waar christelijke 
uitgangspunten in de politiek uitstekend in tot uiting 
kunnen komen en waar van links tot rechts mede-
standers in bedrijfsleven en samenleving voor te 
vinden zijn. Het onderwerp kan bovendien worden 
ingevuld met een moderne vorm van publiek leider-
schap die bescheiden is over de sturingsmogelijk-
heden van de overheid, maar onbescheiden over de 
visie op goed bestuur.

DUURZAAmHEID UIT? 
Na de mislukking van Kopenhagen en het verdiepen 
van de financieel-economische crisis wereldwijd 
lijken de vraagstukken van klimaat en duurzaamheid 
naar de achtergrond verdrongen. Ook in Nederland 
zie je het gevoel van urgentie verdwijnen. We heb-
ben een mooie lange winter gehad, de IPCC rappor-
ten bleken toch heel wat fouten en overdrijvingen te 
bevatten en politiek gezien zijn veiligheid, immigratie, 
economie en zorg veel aansprekender thema’s.
Recent heeft de provincie Utrecht een peiling laten 
doen naar de belangrijkste vraagstukken in de 
beleving van burgers. Slechts een schamele 12% 
zet klimaat en duurzaamheid als grootste vraagstuk 
op de agenda. Veiligheid, zorg, huisvesting: daar 
maakt men zich in onze provincie druk om! Ook na 
de gemeenteraadsverkiezingen en in coalities waar 
de Christenunie deel van uitmaakt zien programma’s 
het licht waar duurzaamheid weinig meer in voor-
stelt. En de nationale politiek belooft wat dat betreft 
niet veel goeds.
Maar het kan verkeren: droogte, hitte en bosbran-
den in Rusland, dramatische overstromingen in 
Pakistan en China, grote wateroverlast in delen van 

Wouter de Jong is gedeputeerde voor wonen, milieu, 
duurzaamheid en strategie in de provincie Utrecht.

Kansenvoor publiek leiderschap

DOOR GEERT JAN SPIJKER

Duurzaamheid? Wat moet je er 
mee? Is het niet een containerbe-
grip dat iedereen voor zijn karretje 
spant? Is het ook niet wat modieus 
en weinig uitgelijnd? En als je het 
serieus wilt nemen, is het dan niet 
vooral een wereldvraagstuk, waar 
een lokaal of provinciaal politicus 
niet veel in kan bereiken?
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Natuurlijk zijn er in de geschiedenis voortdurend 
‘duurzaamheidsproblemen’ geweest, of beter ge-
zegd, continuïteitsproblemen in de vorm van gods-
dienstoorlogen, grondstoffenoorlogen en totalitaire 
regimes in de vorm van communisme en fascisme. 
Die zijn weliswaar overwonnen, maar de volgende 
generatie vergeet te gemakkelijk dat vorige genera-
ties daarvoor een hoge prijs hebben betaald. Door 
de groei van de bevolking en de sterke ontwikke-
ling van de techniek is de schaal van de problemen 
inmiddels steeds groter geworden. Naarmate het 
schip groter wordt, is ook de catastrofe groter als 
uiteindelijk de wal het schip moet keren. 

De aanvankelijke verwachting was dat een demo-
cratisch bestel en de wetenschappelijke fundering 
daarvan, dit soort crisissituaties zou kunnen voor-
komen. De rampen van het verleden zouden zich 
dan niet meer herhalen en daarmee zou ‘het einde 
van de geschiedenis’ zijn bereikt. Maar democratie 
en rationaliteit zijn geen garantie voor duurzaamheid 
gebleken. Democratisch kan besloten  
worden het milieu te belasten, grondstoffen op  
te maken en speculanten hun gang te laten gaan. 
Voor een duurzame wereld is blijkbaar meer nodig, 
een ‘richting gevend kader’, een koers waarmee 
nieuwe ontsporingen kunnen worden vermeden. 
Maar tegelijkertijd is er weinig animo voor een 
nieuwe ideologie omdat de grote rampen uit het 
verleden juist uit uitgesproken ideologieën zijn 
voortgekomen.

In lijn met de al 35 jaar geleden geschetste ver-
wachtingen van de Club van Rome is de wereld nu 
al terechtgekomen in een ecologische crisis in de 
vorm van klimaatverandering en verlies van biodi-
versiteit, in een grondstoffencrisis waarin het gaat 
om energie- en voedselvoorziening en in een soci-
ale crisis gekenmerkt door armoede, toenemende 
vluchtelingenstromen en integratieproblemen. 

TECHNIEK LOST HET PROBLEEm NIET OP
Technologie heeft het vraagstuk niet kunnen oplos-
sen. Zo worden efficiëntieverbeteringen van auto’s 
(zuiniger motoren) ingehaald door de trend naar 
zwaardere auto’s. Daardoor blijft de druk op het 
milieu uiteindelijk toch meelopen met de economi-
sche groei. Die groei, met steeds meer materiële 
productie en consumptie is nodig om een groei-
ende bevolking aan het werk te houden bij voort-
gaande automatisering. Economen veronderstellen 
ten onrechte dat die groei alsmaar door kan gaan. 
Zij hebben de huidige financieel-economische crisis 
niet zien aankomen en weten niet waar we in dit 
land over twintig jaar van leven. 

ontwikkeling

Christelijke politiek
leidt tot duurzame

SAmENVATTING 
•   Techniek en wetenschap lossen het duurzaam-

heidsvraagstuk niet op
•   Er is een richtinggevend kader nodig 
•   Ook het christendom kan daaraan een waarde-

volle bijdrage leveren 

DOOR KLAAS VAN EGmOND 

Het duurzaamheidsvraagstuk is  

de grootste opgave waarvoor de 

wereldbevolking in deze eeuw 

 zal worden gesteld. De groei van 

de wereldbevolking van 6,5 naar 

een onvermijdelijke 9 à 10 miljard 

mensen, in combinatie met een  

verveelvoudiging van de materiële 

consumptie, gaat de draagkracht 
van de fsieke aarde ruim- 

schoots te boven. 
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gaat er om de ‘tussenruimte’ te vinden waar een 
democratisch gelegitimeerde doelstelling kan 
worden gevonden en waar tegelijkertijd de te sterke 
eenzijdigheden worden vermeden. Die doelstelling 
kan alleen worden vastgesteld in een ‘gemeen-
schappelijk zoeken’, wat de kern zou moeten zijn 
van het politieke proces.

HET GROTE GEBOD VAN DE LIEFDE
Dat roept natuurlijk de vraag op naar de rol van 
‘christelijke politiek’. Als het om ‘duurzaamheid’ 
gaat heeft het kerkelijke christendom als bakermat 
van de westerse ontwikkeling een twijfelachtige 
reputatie. Zo schrijft de Amerikaanse hoogleraar in 
middeleeuwse geschiedenis, Lynn White, de uitbui-
ting van de natuur toe aan de interpretatie dat de 
mens bij de schepping door God boven de natuur 
is gesteld en de natuur geen ander doel dient dan 
de mens ten dienste te zijn. Hij zag het christendom 
daarmee als de meest mensgerichte godsdienst. 
De socioloog Max Weber had eerder al, aan het 
begin van de vorige eeuw, de opkomst van het 
kapitalisme toegeschreven aan het protestantisme. 
Protestanten gaven, meer dan katholieken, spiri-
tuele en morele betekenis aan wereldlijke activitei-
ten. Zo was werken een religieuze plicht (roeping) 
en kon door een ascetische leefstijl veel van de 
gemaakte winst weer worden geherinvesteerd. 
Daaruit zou het financieel-economische systeem 
zijn voortgekomen dat later door de Engelsen en 
Amerikanen is overgenomen en nu het hart vormt 
van de huidige financiële crisis. 
Maar naast deze bekritiseerde katholieke en pro-
testantse interpretaties ligt in het (oorspronkelijke)  
christendom ook de wezenlijk andere notie beslo-
ten, dat het streven naar het midden als ‘goed’, en 
de beweging naar de buitenkant van het mens- en 
wereldbeeld als ‘slecht’ kan worden gezien. Dat is 
overigens niet uniek, maar komt in veel culturen, 
religies en wereldbeschouwingen tot uiting. In het 
christendom komen de beide assen, die het mens- 
en wereldbeeld vormen, overeen met de twee 

belangrijkste geboden. Als Jezus door de Farizee-
ers wordt gevraagd naar het belangrijkste gebod, 
zegt hij (Mattheüs 22 en Marcus 12): ‘Heb God lief 
met geheel Uw hart, geheel Uw ziel en geheel Uw 
verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. Het 
tweede, daaraan gelijk is; heb Uw naaste lief als U 
zelf’. Het eerste gebod geeft de essentie weer van 
de verticale relatie tussen ‘hemel en aarde’, en het 
tweede gebod, ‘daaraan gelijk’(!), geeft de hori-
zontale relatie weer tussen de mens en zijn mede-
mensen, tussen ‘ik’ en ‘de anderen’. De ‘liefde’ is 
de middelpuntzoekende kracht die de polariteiten 
bij elkaar houdt en die het mogelijk maakt om in de 
buurt van het midden te blijven. Die ‘liefde’, ofwel 
de empathie voor het tegenovergestelde, is de cen-
trale opdracht van het christendom. Een werkelijk 
christelijke politiek die naar dat ‘midden’ en daar-
mee naar de menselijke waardigheid streeft, leidt 
daarom van nature tot een duurzame ontwikkeling. 

CONCRETE AGENDA
Zo’n politiek, die op alle maatschappelijke terreinen 
naar het ‘midden’ van het mens- en wereldbeeld 
streeft, voorkomt eenzijdigheid en daarmee uitein-
delijk fundamentalisme, op welk maatschappelijk 
gebied dan ook. Het streven naar het ‘midden’ 
kan vertaald worden in concrete maatschappelijke 
doelstellingen: 
•   Uit de vereiste balans tussen individuele en col-

lectieve, tussen private en publieke eigendom 
kan worden beredeneerd dat veel materiële 
(natuur, lucht, water) en immateriële kwaliteiten 
(kennis) helemaal niet particulier toe-eigenbaar 
zijn; zij behoren principieel tot de ‘commons’, 
en worden door de gemeenschap als geheel 
beheerd. Dat staat haaks op de jarenlange en 
ongemotiveerde trend naar privatisering die 
waarschijnlijk in de nieuwe coalitie zal worden 
gecontinueerd. Het is synoniem met de opgave 
van ‘rentmeesterschap’ en komt in de praktijk 
neer op landschapsbeheer en ruimtelijke orde-
ning, bijvoorbeeld in de vorm van de bepleite 
open ruimte heffing. De aanleg van een Eco-
logische Hoofdstructuur is daarom niet Oost-
Europees, maar een wezenlijk element van een 
‘duurzame’ samenleving. 

•   De na te streven balans tussen regionale en 
globale ontwikkelingen zou inhouden dat in 
basale voorzieningen zoals voedsel en energie 
goeddeels op het regionale schaalniveau wordt 

ven, verloren gaat. Daarmee gaat uiteindelijk ook 
de ‘menselijke waardigheid’ verloren. Een te sterke 
eenzijdigheid is dan tot maatschappelijk ‘kwaad’ 
geworden; ‘de buitenste duisternis’. Tegenover het 
‘kwaad’ van die eenzijdigheid staat niet het ‘goe-
de’, maar een ander kwaad, een andere eenzijdig-
heid aan de andere kant van de cirkel. Tegenover 
communisme aan de linkerkant, staat fundamenta-
listisch kapitalisme aan de rechterkant. Tegenover 
de fundamentalistische religie linksboven staat 
rechtsonder de materialistische consumptiemaat-
schappij. Het goede ligt er halverwege tussen in, 
waar de beide tegenstellingen tussen ‘hemel en 
aarde’ in de verticaal en tussen ‘ik en de anderen’ 
in de horizontaal, in evenwicht worden gehouden.

Hoewel de meeste mensen in eenzijdigheid posi-
ties kiezen waarvan het zwaartepunt ergens op de 
rand van de cirkel ligt, leveren de waardeoriëntaties 
van alle mensen samen, als grote gemene deler, de 
gehele cirkel op. De ruimte binnen de cirkel komt 
dus zowel voort uit de loop der geschiedenis, als 
uit de actuele opvattingen van mensen over ‘wat 
van waarde is’. Omdat een maatschappelijke (en 
individuele) ontwikkeling die zich binnen de cirkel 
voltrekt de rampspoed vermijdt die eigen is aan  
de periferie, is dit aldus gevonden ‘wereldbeeld’  
bij uitstek de maatschappelijke doelstelling voor 
een ‘duurzame’ ontwikkeling. Die doelstelling  
is letterlijk synoniem met het behoud van de  
menselijke waardigheid. Het is niet de zoveelste 
ideologie of utopie die voortkomt uit de eenzijdig-
heid van (delen van) de cirkel-periferie, maar een 
benadering die de ideologieën juist overstijgt door 
uit te gaan van het totaal aan waardeoriëntaties  
die als wezenlijk menselijk worden ervaren. Het 

DE GESCHIEDENIS HERHAALT ZICH
De geschiedenis blijkt heen en weer te slinge-
ren tussen steeds weer dezelfde twee paren van 
tegenstellingen. In de eerste plaats gaat het om de 
‘verticale’ tegenstelling tussen een materialistische 
en een meer immateriële, geestelijke oriëntatie. De 
tweede, steeds weer terugkerende ‘horizontale‘ 
tegenstelling is die tussen de oriëntatie op het 
collectieve geheel, tegenover de oriëntatie op het 
individuele deel (‘ik’ of ‘wij’). Die tegenstelling komt 
overeen met het idee dat er een objectieve, univer-
sele waarheid zou zijn, tegenover de opvatting dat 
‘de waarheid’ niet kenbaar is, altijd subjectief is en 
er dus een diversiteit aan opvattingen mogelijk is. 
De kern van het probleem is dat de grote maat-
schappelijke ‘discontinuïteiten’ zoals godsdienst-
oorlogen, communisme, fascisme, de ecologische 
en de financieel-economische crisis in de ge-
schiedenis werden veroorzaakt doordat bepaalde 
waardeoriëntaties steeds eenzijdiger werden en 
gingen domineren. De samenleving werd steeds 
weer een karikatuur van zichzelf, met alle ramp-
zalige gevolgen van dien. Zo wordt de huidige tijd 
beheerst door de confrontatie tussen fundamen-
talistische religie en een kapitalistisch systeem 
waarvan de financiële structuur fundamentalis-
tische trekken heeft. Het is blijkbaar moeilijk om 
in het krachtenveld tussen ‘hemel en aarde’ en 
tussen het eigenbelang en ‘de anderen’ staande 
te blijven. Steeds weer gaat het evenwicht verloren 
en vervalt de maatschappij tot de eenzijdigheid 
van een te sterk geestelijke of juist een te sterk 
materialistische oriëntatie, of is aan de andere 
kant te collectivistisch of juist te individualistisch. 
Er zijn blijkbaar middelpuntvliedende krachten aan 
het werk die het wankele evenwicht steeds weer 
verstoren. Eenzijdigheid, het verloren evenwicht, 
is identiek met rampspoed, discontinuïteit en dus 
on-duurzaamheid.

EENZIJDIGHEID VOORKOmEN
Wanneer de dominerende verticale en de horizon-
tale tegenstellingen worden weergegeven door 
een (assen-)kruis, dan wordt de overgang naar 
de (te sterke) eenzijdigheid gemarkeerd door de 
omhullende cirkel. In de loop van de geschiedenis 
worden steeds andere waarden en daarmee an-
dere kwadranten belicht, en uiteindelijk overbelicht, 
waardoor de samenhang met de andere menselij-
ke ‘waarden’ die door de cirkel worden weergege-

Klaas van Egmond is faculteitshoogleraar Geo-
wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Hij 
was voorheen directeur van het Milieu- en Natuur-
planbureau. De tekst van dit artikel is goeddeels 
gebaseerd op zijn boek ‘Een Vorm van Beschaving’ 
(Christofoor, Zeist 2010). 

‘EEN ‘KAmERBREED’ KABINET KAN EEN EIND mAKEN AAN DE 
SLINGERKOERS DIE AL EEUWENLANG VAN DE ENE RAmPSPOED 
TOT DE VOLGENDE LEIDT, EN EEN ONTWIKKELING IN GANG  
ZETTEN DIE EINDELIJK ‘DUURZAAm’ mAG HETEN’

Diversiteit

‘Ik’

Individueel

Geestelijk

Immaterieel

Materieel

Uniformiteit

De Anderen

Collectief
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DOOR TIm VREUGDENHIL, PREDIKANT STADSHARTKERK (AmSTELVEEN) EN AmSTELGEmEENTE (AmSTERDAm)
Theokapitalisme. Ik vond de term bij Brian McLaren, die ‘m op zijn beurt ontleent aan een katholiek theoloog. 
Het is een woord dat aangeeft hoe vandaag de dag het streven naar ongebreidelde groei alle trekken van een 
religie heeft aangenomen. McLaren formuleert in Everything must change de vier spirituele wetten die bij deze 
‘godsdienst’ horen: 
• de wet van vooruitgang door snelle groei, 
• de wet van voldoening via bezit en consumptie, 
• de wet van redding door competitie alleen, 
• de wet van de vrijheid om te bloeien door bedrijven die boven de wet staan.  

VIER ALTERNATIEVE WETTEN 
In het licht van de economische crisis behoeft dit nauwelijks toelichting. Velen die vóór 2008 om de term 
theokapitalisme zouden lachen, moeten nu toegeven dat we met z’n allen toch wel erg ver zijn gegaan in het 
geloven in deze wetten. Zelfs wie het er persoonlijk hartgrondig mee oneens is, komt vaak niet verder dan een 
verzuchting: ‘Zo werkt onze wereld nu eenmaal’.
McLaren wil christenen inspireren om te zien hoe Jezus in zijn context de afgod van het theokapitalisme al 
krachtig heeft ontmaskerd. En hoe het koninkrijk van God ook in dit opzicht een conreet en inspirerend alternatief 
vormt. Jezus leert zijn volgelingen vier alternatieve wetten:
• de wet van goede daden voor het algemeen welzijn
• de wet van voldoening door genade en delen
• de wet van redding door het zoeken naar gerechtigheid
• de wet van de vrijheid om te bloeien door het bouwen aan nieuwe gemeenschappen

GEEN VEROORDELING NODIG 
Never waste a good crisis. Een crisis is (hoe vervelend ook) altijd een unieke kans om dingen anders te doen. 
Het helpt om te laten zien hoe veel in onze dagelijkse werkelijkheid op geloof gebaseerd is. Veel daarvan is een 
vorm van afgoderij. Afgodendienaars – en dat zijn we als wereldbewoners in zekere zin allemaal – hebben geen 
veroordeling nodig. Ze zijn gebaat bij hoop. Uiteindelijk wil vrijwel niemand dat deze wereld kapotgaat. Wie is er 
niet gevoelig voor het argument dat we een erfenis hebben door te geven aan onze kinderen en kleinkinderen?
Christenen zijn niet de uitvinders van de term ‘duurzaamheid’. Ze zijn er ook lang niet altijd de beste ambassadeurs 
van. Ze hebben wel een bijzondere boodschap van een God die alles heeft gemaakt én die alles zal voltooien. 
En God die zelf voorop gaat in de strijd tegen vluchtigheid, een snelle omlooptijd en tegen afvalbergen. Hij is er 
trots op dat Hij het werk van zijn handen niet laat varen. Hij vraagt van mensen om dat net zo min te doen als Hij. 
Natuurlijk zou het geweldig zijn als christenen door nieuwe gemeenschappen te stichten laten zien hoe een 
duurzame levensstijl eruitziet. Een aarzelend begin is er hier en daar. Maar laten we niet wachten totdat wij 
onszelf durven vertonen. Onze cultuur moet vandaag horen dat God ook de theokapitalistische wereld zo lief 
had dat Hij zijn enige Zoon gegeven heeft. Christelijke politici die dat ter harte nemen, zullen in hun persoonlijke 
leefomgeving en binnen hun eigen politieke arena (raad, staat of parlement) Gods duurzaamheid handen en 
voeten kunnen geven.

ColumnTheokapitalisme
•   De principiële noodzaak om de financiële en 

de werkelijke wereld weer bij elkaar te brengen, 
legitimeert op het gebied van wonen de bepleite 
(geleidelijke) afschaffing van de hypotheekren-
teaftrek, tegelijk met het eigen woning forfait. 
Door herstructurering van de Waarde Onroe-
rende Zaak (WOZ) en de overdrachtbelasting 
kan de verhuismobiliteit worden verhoogd en de 
verkeersmobiliteit worden verlaagd. 

Het is de ultieme rol van de democratie om  
vanuit verschillende opvattingen tot ’een min of 
meer gedeeld wereldbeeld te komen. In plaats  
van het polariseren en het uitvergroten van de  
verschillen, gaat het daarbij juist om het vinden  
van de samenhang. Vanuit alle waardeoriëntaties 
moet aan die samenhang worden bijgedragen. 
Door geen bijdrage te leveren wordt de ontwik-
keling opnieuw eenzijdig en zijn de eerste stappen 
naar de volgende ontsporing alweer gezet. Een  
uitgesproken doelstelling maakt een betere en  
tijdige sturing mogelijk, waardoor het makkelijker 
wordt om te midden van de destabiliserende  
krachten het evenwicht te bewaren.

EEN NIEUW KABINET
Vanuit dit inzicht kunnen overigens bij de huidige 
kabinetformatie de nodige vraagtekens worden ge-
zet. Meerderheidscoalities en zeker minderheids-
coalities zijn niet meer tegen de huidige maat-
schappelijke situatie opgewassen. Zij zoeken niet 
naar het midden maar belichamen een uitgespro-
ken eenzijdigheid en bedrijven noodzakelijkerwijze 
machtspolitiek. Terwijl juist het vertrekpunt voor 
regeringsbeleid het min of meer gedeelde mens- 
en wereldbeeld zou moeten zijn, waarin bijna elke 
wereldbeschouwing en levensstijl zich gezien en 
erkend kan weten. De tegenstellingen in waarde-
opvattingen die onder de bevolking leven moeten 
links- of rechtsom overbrugd worden. Dat kan op 
straat, dat kan in de daartoe in het leven geroepen 
volksvertegenwoordiging of in het kabinet. Dat 
laatste verdient sterk de voorkeur en daarom zou 
zo’n kabinet een evenredige afspiegeling behoren 
te zijn van de Tweede Kamer zelf. Zo’n ‘kamer-
breed’ kabinet zou een eind kunnen maken aan de 
slingerkoers die al eeuwenlang van de ene ramp-
spoed tot de volgende leidt, en een ontwikkeling in 
gang kunnen zetten die eindelijk ‘duurzaam' mag 
heten. n

voorzien. Landbouw zal zich daarom in de 
omgeving van de grotere stedelijke agglome-
raties van Noordwest-Europa moeten kunnen 
handhaven. Om dit doel te bereiken zouden 
de belastingtarieven voor biologische en meer 
extensieve landbouw kunnen worden verlaagd. 
Door internalisatie van de werkelijke (milieu-)
kosten komen milieubelastende landbouw en 
veehouderij juist in hogere tarieven terecht.

•   De omvang van de bevolking zou kleiner, niet 
groter moeten worden. Het financieel stimule-
ren van bevolkingstoename staat haaks op het 
streven naar duurzaamheid. Wanneer een deel 
van het huidige budget (3,4 miljard) besteed zou 
worden aan kinderopvang(toeslag) en aan be-
lastingverlichting voor de laagste inkomens, dan 
kunnen nog steeds miljarden worden bespaard. 

•   Op het gebied van bestuur, regelgeving en 
geleverde diensten (producten) wordt de com-
plexiteit sterk teruggebracht. De huidige regel-
geving is al veel te gecompliceerd om effectief 
te zijn, veelal als gevolg van de omkering van 
maatschappelijke doelen en middelen. Sterke 
vereenvoudiging kan worden bereikt door het 
maken van politieke keuzen, met name op het 
gebied van milieu en economie.

•   Externe kosten van schaarse kwaliteiten zoals 
milieu, energie en grondstoffen worden geïn-
ternaliseerd. Tegelijkertijd wordt de belasting 
van niet schaarse kwaliteiten zoals arbeid 
verlaagd. Bij zo’n ‘vergroening’ wordt in begin-
sel uitgegaan van één uniform CO2-tarief voor 
het gebruik van fossiele brandstoffen. De hoge 
en uniforme CO2 –prijs zal een economische 
stimulans geven aan de omschakeling naar niet-
fossiele, duurzame energie; jonge ondernemers 
kunnen eindelijk met duurzaamheid aan de 
gang. 

•   Het financiële systeem zal weer als middel 
ondergeschikt moeten worden aan de maat-
schappelijke doelstellingen. Veel financiële 
‘innovaties’ zijn doelbewust gecompliceerd 
en maatschappelijk meer risicovol dan nuttig. 
Beurstransacties, voor zover al maatschappelijk 
relevant, kunnen worden belast omdat het hier 
gaat om de transactie van eigendom (aandelen). 
Dat wordt gerechtvaardigd door de enorme re-
keningen die nu door het financiële systeem bij 
de gemeenschap zijn neergelegd en nu mede 
aanleiding geven tot drastische bezuinigingen. 
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maakt. Het staat op de tweede tafel van de god-
delijke geboden geschreven: ‘Gij zult niet bege-
ren’. In het neoliberale utopisch denken van Rand, 
Greenspan, Friedman en anderen wordt dit gebod 
ingewisseld voor de utopie van de begeerte ( zie 
ook Rand, 1992, deel III, hoofdstuk 2). 
Het ‘Gij zult niet begeren wat van een ander is’ 
dient er toe om de noodzakelijke saamhorigheid en 
gemeenschappelijkheid niet verloren te laten gaan. 
In traditionele samenlevingen heeft dit gebod eeu-
wenlang gezorgd voor grenzen. De bankier van die 
samenleving werd beschermd tegen hebzucht en 
afgunst. In de moderne samenlevingen is het ‘íeder 
voor zich’ richtinggevend. Moderne individuen zijn 
gericht op hun eigen belang. De moderne bankiers 
en moneymakers zijn daarvan voorbeelden. Be-
geerte gaat verder dan simpele hebzucht. Mensen 
bootsen de ander na in wat zij te begeren hebben 
(mimetische begeerte). Begeerte wordt in onze 
‘money make’-samenleving niet meer als ondeugd 
maar als een deugd gezien. “Los van de partner 
van de buren, kunnen we dankzij geld de dingen 
kopen die de buren hebben.” Achterhuis toont aan, 
dat een snel moreel oordeel over de moderne sa-
menleving niet helpt. Hij stelt voor om de moderne 
samenleving in samenhang met de veranderde 
marktorde te leren verstaan en dan te verbinden 
met nieuwe vormen van solidariteit. 

mAKING mONEy
Achterhuis beschrijft in zijn boek de rol, de geschie-
denis en het denken van de vrije markt. Die toont 
aan hoe het moderne neoliberale marktdenken 
weinig meer van doen heeft met de aloude tradi-
tionele markt. Op die markt speelden begrippen 

als wederkerigheid en gemeenschappelijkheid 
een rol. De vrede van de markt werd gewaar-
borgd door rituelen en ceremonieën. De handel 
was ingebed in wederkerigheidsverhoudingen van 
mensen die elkaar kenden en die door gewoonte 
en recht, religie en moraal nauw met elkaar nauw 
met elkaar verbonden waren. Deze manier van 
denken past niet bij de neoliberale marktfilosofie. 
Die markt wordt beschouwd als een natuurlijk 
gegeven. Zij kan zich ongehinderd ontwikkelen. 
De vrije markt werd maatstaf voor de waarheid. 
In traditionele samenlevingen was wederkerigheid 
een verplichting, waaraan je je niet kon onttrekken. 
Met de komst van geld als ruilmiddel is dat we-
zenlijk veranderd. Door geld is de markteconomie 
uitgegroeid van een eenvoudig ruilmiddel tot een 
zelfstandige grootheid. Geld maakt het moderne, 
vrije individu mogelijk. Geld maakt de productie van 
rijkdom mogelijk - anders dan door veroveringen. 
Geld verandert begeerte van een ondeugd in een 
deugd. Nog steeds is het niet goed om de rund 
van je buurman te begeren, maar door geld word 
je gestimuleerd om ook zo’n rund binnen je bereik 
te krijgen. Amerikanen hebben de essentie van 
deze moraal samengevat in een enkele uitdrukking: 
‘Making money’. Neoliberale denkers als Ayn Rand, 
Alan Greenspan en Milton Friedman hebben het 
utopisch geloof in de vrije markt gestimuleerd. Zij 
zijn bij uitstek voorgangers van de grote wijziging 
in het maatschappelijk klimaat die met de overwin-
ning van het neoliberalisme gepaard ging. Friedman 
is tegen elke vorm van staatsingrijpen. Wanneer 
tijdens de Grote Depressie van de jaren dertig niet 
zou zijn ingegrepen zou het evenwicht vanzelf op de 
duur zijn hersteld. Ellende en ontreddering zouden 
dan een tijdlang verdragen moeten worden, omdat 
er aan het eind verlossing zou gloren. 

mAATGEVOEL ONTBREEKT
In de laatste hoofdstukken over wateroorlogen, de 
zorg en hebzucht en bonussen laat Achterhuis zien, 
dat het utopisch geloof van het neoliberalisme in 
de vrije markt correctie behoeft. Ik beperk mij tot 
het hoofdstuk over de bonussen. Eigenbelang is 
de meest rationele en gepaste manier van hande-
len geworden. Ivo Valkenburg constateerde in de 
Volkskrant: “Soms praat ik met groepen bankiers 
en blijkt iedereen eigenlijk te vinden dat ze dingen 
doen waar ze niet achter staan.” De consumptie-
maatschappij is gebaseerd op het aanmoedigen 

blauwdruk voor het denken van Milton Friedman en 
zijn ‘Chicago Boys’. Hun neoliberale denkbeelden 
deden opgeld in het Chili van Pinochet. En de neoli-
berale utopie van Rand vormt ook de inspiratiebron 
voor Alan Greenspan, tot 2006 de president van 
de Amerikaanse Federal Reserve Bank. Hij zat aan 
haar voeten. De politiek van deze bank raakt vrijwel 
ieder in de vrije wereld, zo heeft de kredietcrisis ons 
geleerd. Deze crisis vormde voor Achterhuis de be-
slissende aanleiding om de neoliberale utopie met 
haar verleidelijke en verwoestende kanten diep-
gaand te onderzoeken. Het werk van Achterhuis is 
uitermate boeiend, bovendien goed leesbaar, en 
geeft geweldig inzicht in belangrijke drijfveren en de 
ideologie van de neoliberale denkers. Sinds de val 
van de muur (1989) heeft dit denken de wind in de 
zeilen gehad. Er was een wereldwijde kredietcrisis 
voor nodig om de misstanden, ontstaan door dit 
denken, ook maar te kunnen corrigeren. 

OERGEBOD
De analyse van de grote kapitalistische utopie, Atlas 
Shrugged, hielp Achterhuis om het utopisch karak-
ter van het neoliberalisme op het spoor te komen. 
Hij ontdekte dat veel van ons menselijk erfgoed en 
veel van de omheinde instituties die wij in de afge-
lopen eeuwen gecreëerd hebben, het verdienen om 
te worden verdedigd tegen ‘de neoliberale tsunami’. 
De schaduwkanten van het utopisch geloof in de 
vrije markt liegen er niet om. Achterhuis wijst op het 
oergebod dat een menselijke samenleving mogelijk 

Wie kent hem niet: Hans Achterhuis. Ooit maakte 
hij furore met zijn Markt van welzijn en geluk (1979). 
De filosoof en theoloog behoort tot de grootste 
denkers van Nederland. Zijn laatste boek De utopie 
van de vrije markt (2010) is een scherpe analyse 
van de ideologie van de vrije markt. Hij baseert zijn 
analyse op Atlas Shrugged, de roman van de Ame-
rikaanse filosofe Ayn Rand. Met haar ultrakapitalis-
tische mensbeeld is deze joodse filosofe in Amerika 
zeer invloedrijk. Haar boek geldt in Amerika na de 
Bijbel als het belangrijkste boek van de afgelopen 
eeuw. Het gedachtegoed van Ayn Rand is een 

DOOR JAN WESTERT

Binnen de ChristenUnie leven 
voortdurend vragen over de so-
ciaal-economische visie. De een 
verwacht het van de overheid, de 
ander wenst meer aandacht  voor 
de positieve kanten van de arkt. 
De komende periode gaat het WI 
een stevige studie wijden aan deze 
thematiek. Op zoek naar onze po-
litieke derde weg. In zijn ‘De utopie 
van de vrije markt’ heeft Hans Ach-
terhuis al veel materiaal voor deze 
studie geleverd. Hij ontmaskert het 
neoliberale geloof in de vrije markt. 

De ontmaskering
‘BANKIERS DEDEN ‘HET WERK VAN GOD’, ALDUS BLANKFEIN,  
TOPmAN VAN GOLDEN SACHS. HET IS GEBLEKEN WEL EEN 
ERG PARTICULIERE GOD TE ZIJN, mET GROTE SCHADE VOOR  
DE mAATSCHAPPIJ’

van de markt

van de
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CDA-econoom Lans Bovenberg heeft bewondering 
voor de ChristenUnie, zo valt te lezen in De balans 
van Bovenberg. “De partij is een zegen voor 
de Nederlandse politiek. De consistente manier 
waarop deze partij op integere wijze politiek be-
drijft, roept bij vriend en vijand bewondering op.”  
Maar Bovenberg is kritisch op de sociaal-econo-
mische visie van de ChristenUnie. Hij is optimisti-
scher over de markt en verwacht wat minder van 
de overheid. “Ook overheidsbeleid is mensenwerk. 
De overheid is beperkt. En zeker in een complexe 
economie moet je dat niet overschatten.” Op 
sociaal-economisch terrein heeft Bovenberg een 
pessimistischer mensbeeld dan de ChristenUnie. 
“De ChristenUnie wil naar mijn smaak soms te 
lief zijn voor mensen. De veronderstelling is dat je 
daarbij kunt rekenen op de goede wil van mensen. 
Ik geef daar minder hoog van op.” De Christen-
Unie verdisconteert de donkere kant van de mens 
onvoldoende. In het verlengde hiervan staat het 
optimisme over wat de overheid vermag. “Ik zie  

de rol van de overheid meer als het voorkomen van 
de hel in plaats van het creëren van de hemel  – om 
met minister Donner te spreken.” Lans Bovenberg 
gelooft in “harde liefde”. De ChristenUnie zou te 
veel pamperen. Het gaat om betrokkenheid die 
helderheid biedt, als het gaat om deelname aan de 
samenleving. Hij trekt een parallel met Gods liefde 
voor mensen. God disciplineert ons. Wij hebben 
discipline nodig om te groeien en tot ons recht te 
komen. 

De kritische noot van Bovenberg stemt tot na- 
denken. Overigens is Bovenberg niet van de  
ideologie van de vrije markt. “Wat mij betreft  
staat vast dat de markt niet goed kan functioneren 
zonder morele en culturele waarden. De kritische 
noten van Bovenberg onderstrepen de noodzaak 
van een funderende studie van het Wetenschap-
pelijk Instituut naar de grondslagen van haar 
sociaal-economische visie. Tegen Bovenberg  
zou ik willen zeggen: Lans, het gaat om de balans. 
Noch markt, noch overheid! Christelijk-sociaal  
staat niet voor pamperen. Tegelijk: die derde  
weg verdient bij de ChristenUnie wel een betere 
fundering. Daartoe is ook een diepere uitwerking 
van het begrip christelijk-sociaal nodig. Dat begrip 
begint bij het benadrukken van zelfstandig burger-
schap, van burgers en hun verbanden. De aard  
van het barmhartigheidsbegrip, waar het in het 
christelijk-sociale om draait, verschilt van de  
sociaal-democratische uitwerking. Tjerk de Reus 
heeft een geweldig portret van de christen- 
econoom Bovenberg geschreven. De kritische  
noot van Bovenberg jegens de ChristenUnie  
verdient aandacht, bijvoorbeeld door een  
studie naar de grondslagen van haar sociaal- 
economische visie. n

dersteuning oplevert, lijdt geen twijfel. Het is echter 
levensgevaarlijk om daar utopische verwachtingen 
aan te verbinden. Ik kan met de conclusie van 
Achterhuis instemmen dat we de markt niet aan 
banden hoeven te leggen – ze ligt in principe altijd 
aan banden. We moeten er voor waken dat we die 
banden niet voortdurend tot het uiterste oprek-
ken. De banden moeten zichtbaar en voelbaar zijn 
willen we niet ten prooi vallen aan de utopie van de 
begeerte en het juiste maatgevoel behouden. Het 
voelbaar maken en aantrekken van banden kan 
niet aan de markt worden uitbesteed – maar ook 
niet aan de overheid. Dat kan alleen vanuit de civil 
society worden gedaan, door mensen zelf die hun 
verantwoordelijkheid nemen en zo nodig marktpar-
tijen of de overheid tot de orde roepen. Achterhuis 
pleit voor een ethiek van de aristotelische deugden, 
als het gaat om zelfzorg en ethische reflectie op het 
eigen handelen. 

CHRISTELIJK-SOCIAAL
Daar ga ik een eind in mee. Ik heb echter ook geen 
utopisch geloof in de civil society. In de praktijk 
heeft maatgevoel te maken met balans tussen 
markt, overheid en burgers. De onbesproken vraag 
die overblijft is uiteindelijk: geloof je in de goede 
mens, of in de mens die de neiging tot alle kwaad 
met zich meedraagt? De mens heeft in Jezus Chris-
tus een bron tot verlossing en behoud buiten zich-
zelf nodig. Daar ligt de kern van het verschil tussen 
het christelijk-sociale en een utopisch-neoliberale of 
een utopisch-socialistische mensvisie. Dat verschil 
in grondslag neemt voor mij echter niet weg, dat 
er voor de fundering en vormgeving van sociaal-
economisch beleid veel in het gedachtegoed van 
Achterhuis is, dat verbindt. Het is de moeite waard 
om die derde weg - waar noch markt, noch staat 
overheerst, in het kader van de christelijk-sociale 
studie van de ChristenUnie grondig uit te werken. n

van begeerte. Hebzucht geldt niet alleen voor 
topbankiers en topbestuurders. Nog geen tien jaar 
geleden was iedereen bezig met de jacht op het 
grote geld. De volkskapitalist ontstond: op de beurs 
of met het eigen huis. De financiële wereld met zijn 
gouden randen en bonuscultuur werd door ieder-
een begeerd. De bankier en de beurshandelaar 
werden nagebootst. De neoliberale samenleving 
heeft geen maat weten te houden. De financiële 
sector verschafte voorbeelden die de toon aanga-
ven. Consumenten en de hele samenleving danste 
met hen om het gouden kalf. De financiële crisis 
heeft ons geconfronteerd met de grenzen van de 
kapitalistische marktmaatschappij, opgebouwd 
rond begeerte, hebzucht en eigenbelang. Maat-
houden en zelfbeheersing zijn thema’s die hoog op 
de maatschappelijke agenda thuishoren. Bankiers 
deden ‘het werk van God’, aldus Blankfein, topman 
van Golden Sachs. Het is gebleken wel een erg 
particuliere god te zijn, met grote schade voor de 
maatschappij. Achterhuis pleit daarom voor een 
sterk cultureel maatgevoel. Daarvoor is maatschap-
pelijke druk en hard overheidsingrijpen nodig om de 
goede randvoorwaarden te kunnen scheppen.

NOCH mARKT, NOCH STAAT
Achterhuis heeft een overtuigende bijdrage ge-
leverd aan het ontmaskeren van de neoliberale 
utopie. De schaduwkanten van dat denken tekenen 
zich steeds duidelijker af stelt hij in zijn epiloog; 
verschraling van menselijke relaties omdat de hele 
wereld tot een markt wordt gereduceerd, geweld-
dadige onteigening en ontworteling van grote 
groepen mensen, toenemende sociale ongelijkheid, 
uitsluiting van burgers die de concurrentiestrijd op 
de markt niet aan kunnen, afbraak van politieke 
macht van gemeenschappen, een paradoxale toe-
name van toezicht en controle (296). De neoliberale 
globalisering heeft geresulteerd in minder groei en 
grotere sociale verschillen, aldus Robert Went.1 
De neoliberale geloofsovertuigingen zullen weer 
plaats moeten maken voor een grotere nadruk op 
maatschappelijke waarden als solidariteit, weder-
kerigheid en de gemeenschappelijkheid. Het goede 
leven van de mens speelt zich veelal af buiten de 
markt – maar ook buiten de staat! – in wederkerig-
heidsrelaties, in de oikos met mensen die ons het 
naaste staan, in de gemeenschappelijkheid met 
anderen om greep op ons leven te houden. Dat de 
markt voor onze moderne tijd een onmisbare on-
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1   In: Hans Boot (red.), De nieuwe functioneringswijze van 
het kapitalisme, 2005, p.35-45.
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hoe objectief en onpartijdig kan worden nagedacht 
over rechtvaardigheid. Hij doet dit echter niet door 
de Rawlsiaanse sluier van onwetendheid, maar mid-
dels een fictieve onpartijdige waarnemer. Vanuit dit 
perspectief komt Sen tot de volgende kritiek.
•   Er is een veelvoud van onverenigbare en rationeel 

goed verdedigbare normen en waarden, waar-
door in de ‘oorspronkelijke positie’ geen rationele 
consensus ontstaat over de leidende principes 
van een rechtvaardige maatschappij.

•   In een maatschappij kunnen irrationele vooroor-
delen bestaan (‘parochiale waarden’) die losstaan 
van de belangen en positie van individuen binnen 
de maatschappij en die dus niet aan bod komen 
in de ‘oorspronkelijke positie’.

•   De benadering richt zich uitsluitend op perfecte 
instituties en gaat voorbij aan het bredere per-
spectief van sociale uitkomsten.

•   Er wordt geen rekening gehouden met de moge-

lijkheid van irrationeel gedrag.
•   Er wordt geen rekening gehouden met grens-

overschrijdende effecten, omdat de analyse zich 
beperkt tot de natiestaat.

Het eerstgenoemde punt, namelijk dat rechtvaar-
digheid niet eenduidig gedefinieerd kan worden, 
is veruit het belangrijkste en meest fundamentele 
punt van kritiek op Rawls. Dat roept vervolgens 
uiteraard wel de vraag op of we überhaupt wel wat 
zinnigs kunnen zeggen over rechtvaardigheid. Welke 
criteria mogen we aanleggen om uitspraken te doen 
over rechtvaardigheid en wat we kunnen doen om 
onrechtvaardigheden te bestrijden? Onderstaand 
wordt eerst nader ingegaan op de ‘niet reduceer-
bare complexiteit’ van het rechtvaardigheidsbegrip. 
Vervolgens wordt behandeld wat er bij het accepte-
ren van deze complexiteit nog mogelijk is.

Dit doet hij met een breedheid van analyse die het 
praktisch onmogelijk maakt om het boek in al zijn 
aspecten te belichten. Een belangrijke draad die 
door het boek loopt is zijn kritiek op het sociale 
contract denken van John Rawls en zijn alternatief 
hiervoor, dat zich sterker richt op de concrete verge-
lijking en beoordeling van rechtvaardigheid zoals we 
die in de wereld zien. 

PERFECTE INSTITUTIES 
De meeste hedendaagse theoretici over rechtvaar-
digheid passen in de traditie van het sociaal con-
tract, in navolging van de verlichtingdenkers Hobbes, 
Locke en Rousseau, en meer recent John Rawls. 
Binnen deze contractbenadering wordt de inrichting 
van de samenleving benaderd vanuit de fictie dat 
mensen ooit in een soort natuurtoestand van on-
beperkte vrijheid leefden, maar uit eigenbelang een 
contract met elkaar hebben gesloten. Daarbij ligt 
de aandacht vooral of zelfs uitsluitend bij de vraag 
wat de perfecte sociale instituties zijn, oftewel wat 
de optimale inrichting van de maatschappij is. Sen 
noemt deze benadering 'transcendentaal institutio-
nalistisch'; transcendentaal omdat uit wordt gegaan 
van een fictief sociaal contract en institutionalistisch 
vanwege de focus op ideale instituties. Zijn bezwaar 
hiertegen is dat een dergelijke theorie onvoldoende 
handvaten biedt voor het bestrijden van concrete 
onrechtvaardigheden in de complexe wereld. Hij 
kiest daarom voor een benadering die zich richt op 
realisatie-gerichte vergelijking, door zich vooral te 
richten op de mogelijkheid van het concreet verge-
lijken en evalueren van verschillende vormen van 
rechtvaardigheid, en zoekt daarbij aansluiting bij het 
denken van vooral Adam Smith, maar ook van Con-
dorcet, Wollstonecraft, Bentham, Mills en Marx.

DE WERELD VAN RAWLS 
Wat is rechtvaardigheid? Ieder nadenken hierover 
vraagt objectiviteit en een loskomen van de eigen 
private belangen en overtuigingen. Met dat doel 
stelt John Rawls (1921-2002) in zijn befaamde en 
invloedrijke werk A Theory of Justice  een soort 
gedachte-experiment voor, waarbij rationele mensen 
zich in een hypothetische 'oorspronkelijke situatie' 
bevinden. Daarbij worden ze verondersteld geen 
weet te hebben van hun toekomstige positie in de 
maatschappij. Op deze manier stellen zij van achter 
een ‘sluier van onwetendheid’ de principes van een 
rechtvaardige samenleving op en vullen ze deze na-

der in met een ‘sociaal contract’. Dit zorgt ervoor dat 
iedereen eerlijk wordt behandeld. De mensen die het 
contract afsluiten weten namelijk niet in welke positie 
ze terechtkomen en hebben er dus alle belang bij er 
voor te zorgen dat niemand onrecht wordt aange-
daan. In de wereld van Rawls wordt unaniem geko-
zen voor twee principes, namelijk (1) dat iedereen 
recht heeft op dezelfde vrijheden en (2) dat sociale 
en economische ongelijkheid alleen is toegestaan 
als er sprake is van gelijke kansen én als de minst-
bedeelden er in absolute zin niet op achteruitgaan. 
Uit deze principes volgt een volledige inrichting van 
de maatschappelijke instituties.

KRITIEK OP RAWLS 
In zijn kritiek op de theorie van Rawls gaat Sen uit 
van Adam Smith, en dan niet zozeer gebaseerd op 
The Wealth of Nations, maar op The theory of Moral 
Sentiments. Ook Smith had zich de vraag gesteld 

DOOR PIETER VAN WINDEN

Met welke filosofische bril moet je naar de maatschappij kijken om 
die daadwerkelijk rechtvaardiger te maken? Dat is de kernvraag van 
de Indiase econoom en politiek filosoof Amartya Sen in zijn recente 
boek The Idea of Justice. 
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BEPERKTHEID BBP ALS mAATSTAF
Het contrast tussen transcendentale en compara-
tieve theorieën is slechts één van de verhelderende 
en bruikbare onderscheidingen die Sen schetst in 
een lange analyse die soms traag verloopt en in 
herhaling vervalt, maar ook levendig is door scherpe 
inzichten en onderkoelde humor. Denkers van alle 
politieke kleuren zijn het er over eens dat rechtvaar-
digheid een vorm van gelijkheid impliceert. De vraag 
is gelijkheid van wat? Gaat het om gelijke rechten, 
een gelijk inkomen, gelijke kansen? Sen’s voorkeur 
lijkt uit te gaan naar gelijkheid van vrijheid, hoewel hij 
waarschuwt voor de ijdelheid van alle pogingen om 
alle mogelijke waarden te vertalen in één overkoepe-
lende maat.
Sen is uiterst hoffelijk in zijn onenigheid met andere 
denkers, zelfs als hij hele scholen van sociaal en 
economisch denken naar de prullenbak verwijst. Hij 
wijst het gebruik van het bruto binnenlandse product 
(BBP) af als een maatstaf van “het bevorderen van 
levenloze gebruiksvoorwerpen” en hij merkt op dat 
het gebruik van inkomen als vergelijkende maatstaf 
van welvaart gebrekkig is, omdat er verschillen 
bestaan in de mate waarin mensen geld om kunnen 
zetten in zaken die voor hen waardevol zijn.
Hiermee sluit hij aan bij de door hem ontwikkelde 
capabelheden-aanpak (vrije vertaling van capa-
bility approach). Sen richt zich hierbij op de vraag 
in hoeverre mensen in staat zijn datgene wat zij 
belangrijk vinden daadwerkelijk te bereiken. Dat is 
dus breder dan benadering die zich richten op het 
grootst mogelijke geluk of het hoogst mogelijke 
inkomen. Met ‘capabelheden’ doelt Sen ook op de 
mogelijkheid een hoge leeftijd te bereiken, deel te 
nemen aan economische transacties en volwaardig 
te participeren in politieke activiteiten. Hierbij gaat 
het Sen niet primair om uitkomsten (concreet gedrag 
van mensen), maar om de effectieve mogelijkheden 
om te kiezen. Iemand kan op vele manieren beroofd 
worden van dergelijke ‘capabelheden’, bijvoorbeeld 
door onwetendheid, onderdrukking, ziekte, gebrek 
aan financiële middelen of een vals bewustzijn.
Het is tot slot verfrissend dat Sen niet alleen refereert 
aan de Westerse traditie. Hij ontleent een belangrijke 
onderscheiding aan het Indiase denken en maakt 
korte metten met het vooroordeel dat democratie 
in zijn brede definitie een exclusief Westerse traditie 
is. In de kern van Sen’s argument ligt zijn insistentie 
op de rol van publieke redelijkheid in het vaststellen 
wat maatschappijen minder onrechtvaardig maakt. 

Maar het zit in de natuur van het redeneren over 
rechtvaardigheid dat niet alle vragen beantwoord 
kunnen worden in theorie. Er zijn keuzes te maken 
tussen verschillende evaluaties van wat redelijk is. 
Verschillende en tegenstrijdige posities kunnen goed 
verdedigd worden. In plaats van dergelijke pluraliteit 
te verwerpen of re reduceren, moeten we er juist 
gebruik van maken voor een theorie over rechtvaar-
digheid die de verschillende inzichten kan absorbe-
ren. Hierbij moet parochialisme voorkomen worden 
en moeten wereldwijde problemen geadresseerd 
kunnen worden.
 
AL TE REDELIJK?
De grote meerwaarde van Sen is dat hij abstracte 
en sterk gestileerde theorieën over rechtvaardigheid 
confronteert met de complexiteit van de werke-
lijkheid. Hij levert daarmee een denkkader af dat 
blikvernauwing door theoretische oogkleppen voor-
komt. Dit komt wel met een rekening. Zijn theorie is 
zo veelomvattend en zo open dat bijna alles inpas-
baar is. En hoe minder een theorie uitsluit, hoe meer 
werk wordt overgelaten aan het post-theoretische, 
praktische denken. Sen voorziet echter in genoeg 
briljante voorbeelden van de vruchtbaarheid van zijn 
denkwijze om het geheel in balans te houden.
Een tweede en meer fundamenteel kritiekpunt is 
dat Sen uitgaat van een te rationele en optimistische 
mens- en maatschappijvisie. Zijn vooronderstel-
ling lijkt vaak dat mensen bereid zijn om hun eigen 
waarden aan een kritisch onderzoek te onderwer-
pen, waardoor alleen die waarden blijven bestaan 
die voldoende objectief zijn om in een open en 
geïnformeerd debat te kunnen overleven. Vervol-
gens lijkt Sen er van uit te gaan dat mensen in een 
maatschappij in hoge mate bereid en in staat zijn 
hun verschillende waardepatronen te vertalen in 
maatschappelijke keuzes. In de praktijk is een der-
gelijke redelijkheid soms ver te zoeken. Sen is zich 
bewust van deze kritiek, maar wijzigt zijn uitgangs-
punten niet. Hij kiest daarmee voor een boodschap 
van hoop en goede wil. In de woorden van Sen: 
“De scepsis over het bereik van de rede mag nooit 
een excuus zijn voor het gebruik van de rede in het 
streven naar rechtvaardigheid”. n

beoordeling? Sen betoogt echter dat de specificatie 
van een volledig rechtvaardige maatschappij geen 
voldoende en ook geen noodzakelijke voorwaarde 
is voor een vergelijking van de rechtvaardigheid van 
twee alternatieven. Ten eerste kunnen bestaande 
maatschappijen op vele dimensies afwijken van de 
ideale maatschappij, en blijft de vraag staan hoe je 
de afwijking van het ideaal op deze verschillende 
dimensies ten opzichte van elkaar moet wegen. 
Weegt een onsje minder gelijkheid zwaarder dan 
een onsje minder vrijheid? Ten tweede kunnen we 
de rechtvaardigheid van twee verschillende situaties, 
X en Y, met elkaar vergelijken zonder het ideaal Z te 
kennen. We kunnen bijvoorbeeld vaststellen dat de 
bergen in de Alpen hoger zijn dan die in de Arden-
nen, zonder te hoeven weten dat de Mount Everest 
de hoogste berg is.

VERSCHILLENDE PERSPECTIEVEN, GEDEELD 
OORDEEL 
De definitie van een ideale maatschappij helpt dus 
maar beperkt bij het concreet vergelijken van twee 
alternatieven. De vraag blijft echter staan in hoe-
verre vergelijking dan wel mogelijk is. Sen wijst er 
hierbij op dat, ondanks de duurzame ambiguïteit we 
nog steeds in staat zijn duidelijke sociale falens te 
constateren, zoals chronische honger en toegang 
tot basale medische hulp. Verder wijst hij erop dat 
op veel terreinen een partiële consensus mogelijk 
is. Verschillende partijen kunnen vanuit hun verschil-
lende invalshoeken verschillen over wat er moet 
gebeuren, maar op onderdelen kunnen ze het met 
elkaar eens zijn. Hierbij maakt Sen gebruik van de 
uitkomsten van de Social Choice theorie, die zich 
richt op de vraag hoe de uiteenlopende voorkeuren 
en waarden van mensen kunnen worden omgezet 
in collectieve beslissingen. Het gegeven dat mensen 
het deels of helemaal met elkaar eens kunnen wor-
den vanuit verschillende invalshoeken illustreert Sen 
aan de hand van het voorbeeld van de inval van de 
VS in Irak in 2003. Deze beslissing kan met meer-
dere argumenten worden bekritiseerd; omdat er 
onvoldoende consensus was binnen de VN, omdat 
er onvoldoende informatie was over massavernie-
tigingswapens in Irak, omdat de bevolking onjuist 
is geïnformeerd door de Amerikaanse overheid of 
omdat een inval de rust in het Midden-Oosten zou 
verstoren. Het bestaan van verschillende perspec-
tieven op (on-)rechtvaardigheid hoeft een gedeeld 
oordeel dus niet in de weg te staan.

ANNE, BOB EN CARLA 
In de theorie van John Rawls worden mensen  
het onder de ‘sluier van onwetendheid’ met elkaar 
eens over principes van rechtvaardigheid en de 
instituties die nodig zijn om rechtvaardigheid te 
bevorderen. Dit levert een plaatje op van de ideale 
maatschappij, op basis waarvan bestaande maat-
schappijen kunnen worden beoordeeld. Maar is 
rechtvaardigheid wel zo’n eenduidig begrip? Sen 
gaat hier op in aan de hand van een mooie parabel. 
Hierin hebben drie kinderen ruzie over een fluit.  
Anne claimt dat zij hem mag hebben, omdat zij 
als enige fluit kan spelen. Bob zegt dat hij er recht 
op heeft, want hij is de armste en heeft het minste 
speelgoed. En Carla herinnert Anne en Bob eraan 
dat zij de fluit gemaakt heeft en dat hij dus van haar 
is. Alle claims zijn gebaseerd op een objectief en 
rationeel principe dat overeind te houden is in een 
redelijke discussie. Vanuit een utilistisch perspectief 
moet Anne de fluit hebben, omdat zij er op kan  
spelen en er dus het meeste nut aan ontleent.  
Vanuit het oogpunt van eerlijke verdeling heeft de 
arme Bob recht op een fluit. En zowel Marxisten  
als kapitalisten zouden onderschrijven dat Carla 
recht heeft op de vruchten van haar eigen arbeid. 
De vraag is dus niet objectief en eenduidig te  
beantwoorden wie de fluit zou moeten krijgen. Er  
is sprake van ‘niet reduceerbare complexiteit’.

IDEAAL EN WERKELIJKHEID 
Sen’s weigering om rechtvaardigheid eenduidig te 
definiëren heeft vergaande consequenties. Want 
hoe kun je een oordeel vellen over rechtvaardig-
heid als je geen eenduidige criteria hebt voor deze 
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sprong in twee op elkaar in werkende bewegingen. 
Aan de ene kant zijn er de concrete initiatieven van 
gelovigen op het terrein van armoedebestrijding en 
milieubescherming. Aan de andere kant is er het of-
ficiële spreken van de kerk, door paus en bisschop-
pen, over deze betrokkenheid, dit heet de katholiek 
sociale leer. De discussie in de interactie tussen de 
leer en de initiatieven in de praktijk heet het katho-
liek sociaal denken. Deze dynamiek is te herken-
nen door de hele kerkgeschiedenis heen, maar 
kreeg een eigen gezicht in 1891 toen paus Leo XIII 
(1878-1903) een aparte encycliek, Rerum Novarum, 
wijdde aan de Sociale Kwestie. Vanaf dat moment 
ontwikkelde zich in de katholieke wereld een geheel 
eigen traditie van kerkelijk spreken en concreet 
handelen in de wereld. De doorlopende lijn wordt 
gevormd door een reeks sociale encyclieken van 
1891 tot nu. Voor de goede orde, een encycliek, 
een pauselijke rondzendbrief, is geen onfeilbaar 
leerstuk, maar een leerstellig document. Ze zijn niet 
alleen voor intern gebruik. Sociale encyclieken wor-
den sinds de jaren zestig van de vorige eeuw ook 
gericht aan ‘alle mensen van goede wil’.

mILIEUBEHEER OP DE KERKELIJKE AGENDA
De eerste grote doorbraak van de milieuproblema-
tiek in het denken van de kerk kwam in 1990 toen 
paus Johannes Paulus II er in het kader van de 
Vredeszondag een afzonderlijke brief aan wijdde. 
Terwijl de wereld nog in de euforie verkeerde over 
de val van de muur en de vermeende overwinning 

De 

Sommige commentatoren interpreteerden het feit 
dat de paus tijdens liturgische vieringen vaak een 
groen gewaad aan had als een duidelijk teken voor 
de gelovigen dat het de paus menens was op het 
terrein van duurzaamheid. Dat groen in de litur-
gie een standaardkleur is voor gewaden was hun 
scherpe blik tot dan toe blijkbaar ontgaan. Maar 
toch, het expliciete commitment van de rooms-ka-
tholieke kerk aan duurzame ontwikkeling is wel de-
gelijk iets recents, hoewel er in de liturgie en diverse 
spirituele stromingen al kiemen aanwezig waren.

KATHOLIEK SOCIAAL DENKEN
Het sociale spreken van de kerk kent haar oor-

groene 
paus 

DUURZAAmHEID IN DE 
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in de sociale verkondiging van  
de kerk.
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ingaan op een aantal concrete voorbeelden hoe de 
kerk dat doet op het terrein van liturgie, spiritualiteit 
en profetisch spreken.
 
1  LITURGIE
De kerkvader en bisschop Ambrosius van Milaan 
(339-397) schreef in zijn commentaar op het evan-
gelie volgens Lukas het volgende: “Als Gods voor-
zienigheid ons voorziet van een niet falende stroom 
van voedsel en vogels in de lucht die niet maaien 
en niet zaaien, dan moeten we ons realiseren dat 
de reden waarom mensen te kort hebben, ligt in 
de menselijke hebzucht. De vruchten van de aarde 
werden gegeven om eenieder te voeden zonder on-
derscheid, en niemand kan zich laten voorstaan op 
een voorrecht. Sterker nog, we zijn het gevoel kwijt 
voor de gemeenschap van goederen, omdat we 
deze goederen al snel willen beschouwen als privé-
bezit.”1 In de katholiek sociale leer is privébezit een 
belangrijk element, maar wordt het tegelijkertijd wel 
gekoppeld aan de universele bestemming van de 
goederen voor het ‘common good’ van de mens-
heid. Deze voorzienigheid en afhankelijkheid van 
God is terug te vinden in de liturgie. Het idee dat 
ons de vruchten van de aarde gegeven zijn, maar 
dat we ze ook weer teruggeven aan God komt in 
de liturgie het sterkst tot uitdrukking in de aanvang 
van het vieren van de eucharistie als de priester de 
pateen met brood opheft en zegt. 

“Gezegend zijt Gij God, Heer van al wat leeft. Uit uw 
milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan 
u dragen wij op de vrucht van de aarde, het werk 
van onze handen. Maak het voor ons tot brood van 
eeuwig leven.”

Een soortgelijke formulering treffen we ook aan 
tijdens de opheffing van de kelk met wijn en water. 
De duurzame dimensie klinkt ook door in de 

voorschriften die betrekking hebben op het soort 
brood en het soort wijn dat gebruikt wordt voor 
het vieren van de eucharistie. Het gaat om pure 
producten zonder kunstmatige toevoegingen. Het 
brood moet van tarwe zijn en ongedesemd en de 
wijn moet komen van de vrucht van de wijnstok 
(vgl. Luc. 22, 18), natuurlijk en zuiver, dat wil zeggen 
niet met vreemde elementen vermengd.2 Soortge-
lijke vereisten treffen we ook aan met betrekking tot 
de olie die voor de zalving bij de sacramenten van 
het doopsel, het vormsel en de ziekenzalving wordt 
gebruikt. 

2  SPIRITUALITEIT
In een aantal stromingen van christelijke, katholieke, 
spiritualiteit komt de zorg om de omgang met de 
schepping extra naar voren. We vinden er al sporen 
van in de kloosterregel van de heilige Benedictus 
van Nursia (480-547). Met name Wil Derkse heeft 
in zijn commentaren op deze regel gewezen op 
het duurzame karakter van de regel, zowel in het 
intermenselijke verkeer als in de omgang met de 
hulpbronnen.3 Ook de franciscaanse spiritualiteit 
heeft altijd een bijzondere zorg gehad voor de na-
tuur. Niet voor niets riep paus Johannes Paulus II in 
1979 sint Franciscus uit tot de beschermheilige van 
natuur en milieubeschermers. In een breder, oecu-
menisch perspectief, is noemenswaardig de ‘eco-
congregation’ beweging in de Church of England, 
waarbij lokale parochies en gemeenten streven 
naar een duurzaam en ecologisch beheer van aan 
de kerk toebehorende gebouwen en landerijen.

3  PROFETISCH SPREKEN EN HANDELEN
Ik begon met de vaststelling dat zo rond 2008 
paus Benedictus XVI de bijnaam kreeg van ‘de 
groene paus’. Dit roept natuurlijk de vraag op of het 
Vaticaan ook zelf stappen onderneemt voor een 
duurzame omgang met energiebronnen. In 2008 
voorzag het bedrijf Solarworld het dak van de grote 
audiëntiezaal van zonnepanelen. In 2010 werd be-
kendgemaakt dat Vaticaanstad op een stuk eigen 
grond buiten Rome een grote zonne-energiecentra-
le wil gaan bouwen die genoeg stroom kan leveren 
voor 40 duizend mensen. Deze centrale moet 91 
duizend ton CO2 per jaar besparen.4 
 
In 2008 was er ook enige rumoer toen een aantal 
kardinalen voorstelde om ter illustratie aan de zeven 
hoofdzonden een lijstje toe te voegen van de zeven 

de gehele mensheid. De natuur is niet belangrijker 
dan de mens want dan belanden we in een nieuw 
heidendom of pantheïsme. Maar de natuur kan 
ook niet gereduceerd worden tot zuiver technische 
reeksen gegevens omdat deze leiden tot een res-
pectloos behandelen van de natuur door mensen.
 
De encycliek zet zich vervolgens af tegen landen 
die overal ter wereld niet-hernieuwbare energie-
bronnen opkopen ten nadele van de arme landen. 
De paus pleit voor een wereldwijde herverdeling 
van de energiereserves. Daarnaast stelt hij dat 
technologisch geavanceerde landen hun ener-
gieverbruik kunnen en moeten verminderen en 
het onderzoek naar alternatieve energiebronnen 
bespoedigen. Misschien wel de grootste economi-
sche opgave in crisistijd is het efficiënte gebruik van 
de hulpbronnen, waarbij de paus de kanttekening 
plaatst dat het begrip efficiëntie niet waardeneu-
traal is. Er is een nieuwe leefwijze nodig waarin het 
zoeken naar het ware, het schone en het goede 
en de gemeenschap met andere mensen de 
elementen zijn voor een gezamenlijke groei, die de 
keuzen bepalen wat betreft consumptie, sparen 
en investeringen. Iedere beschadiging van burger-
lijke solidariteit en vriendschap schaadt het milieu 
zoals anderzijds milieuschade ontevredenheid in de 
maatschappelijke betrekkingen veroorzaakt. Voor 
dat laatste hoeven we vandaag alleen maar naar de 
beelden uit de vissersdorpjes in de Amerikaanse 
kuststaten te kijken waar de sociale infrastructuur 
desintegreert als gevolg van de olieramp met het 
boorplatform van BP in de golf van Mexico.
 
Aan het eind van het hoofdstuk werkt de paus 
zijn ideeën over de samenhang verder uit. Hij stelt 
dat er een samenhang is tussen respect voor de 
menselijke ecologie en de ecologie van het milieu. 
Het boek van de natuur is één en ondeelbaar, wat 
betreft milieu, maar ook wat betreft het leven en 
het terrein van seksualiteit, huwelijk, gezin, sociale 
betrekkingen, kortom de integrale ontwikkeling van 
de mens. Onze plichten ten opzichte van het milieu 
zijn verbonden met de plichten die wij tegenover 
de mens op zich en met anderen hebben. Duur-
zaamheid als gave en opdracht aan de kerk. In 
Caritas in Veritate stelt paus Benedictus dat de kerk 
verantwoordelijkheid draagt voor de schepping en 
die verantwoordelijkheid ook in het openbaar moet 
kenbaar maken. In deze laatste paragraaf wil ik 

van het kapitalistisch systeem op het communis-
tisch systeem wees de paus erop dat de  
wereldvrede niet gegarandeerd kon worden als de 
wereld de milieuproblematiek niet serieus oppakte 
en haar collectieve verantwoordelijkheid nam je-
gens de armen en de toekomstige generaties. In de 
daaropvolgende jaren kwam paus Johannes Paulus 
regelmatig op dit thema terug. Hierdoor voegde hij 
een nieuwe dimensie toe aan de sociale leer van 
de kerk, wat tot uitdrukking kwam in 2004 toen het 
onderwerp in het Compendium van de Sociale leer 
een apart hoofdstuk kreeg toegewezen.

PAUS BENEDICTUS XVI: ENCyCLIEK CARITAS  
IN VERITATE (2009)
Paus Benedictus XVI is op de lijn van paus Johan-
nes Paulus II verder gegaan en heeft het com-
mitment van de kerk aan duurzame ontwikkeling 
willen versterken. Dat komt vooral naar voren in zijn 
derde encycliek, Caritas in Veritate over de integrale 
ontwikkeling van de mens in liefde en waarheid uit 
2009. In deze encycliek is een apart hoofdstuk te 
vinden waarin de duurzame omgang met het milieu 
ter sprake komt binnen een bredere discussie over 
de ontwikkeling van de volken en de rol van ontwik-
kelingsorganisaties en ondernemingen. Uitgangs-
punt van het hoofdstuk is de constatering van Paus 
Paulus VI in 1967 dat de feitelijke solidariteit van alle 
mensen niet alleen voordelen met zich meebrengt 
maar ons ook verplichtingen oplegt. Veel mensen, 
zo stelt Benedictus XVI vast, matigen zich tegen-
woordig aan dat ze aan niemand wat verschuldigd 
zijn, behalve aan zichzelf. Terwijl mensen aan de 
ene kant aanspraak maken op vermeende rechten, 
worden aan de andere kant de elementaire grond-
rechten van een groot deel van de mensheid ont-
kend en geschonden. Deze overdrijving van rechten 
mondt uit in een verzuim van plichten, bijvoorbeeld 
van de plicht tot de bescherming van het milieu.

mILIEU ALS GAVE EN OPDRACHT AAN DE mENS
Het milieu is een gave van God aan alle mensen.  
De paus citeert met instemming Heraclites van 
Efeze (ca. 535-475 v.Chr.) als hij opmerkt dat de 
natuur ons niet ter beschikking staat als “een hoop 
toevallig verstrooid afval”. Naast onze verantwoor-
delijkheid jegens God, over wie de natuur tot ons 
spreekt (vgl. Rom. 1,20), komt onze omgang met de 
natuur tegelijkertijd met een verantwoordelijkheid 
jegens de armen, de toekomstige generaties en 

‘ER IS EEN NIEUWE LEEFWIJZE NODIG WAARIN HET ZOEKEN  
NAAR HET WARE, HET SCHONE EN HET GOEDE EN DE GEmEEN-
SCHAP mET ANDERE mENSEN DE ELEmENTEN ZIJN VOOR EEN 
GEZAmENLIJKE GROEI, DIE DE KEUZEN BEPALEN WAT BETREFT
CONSUmPTIE, SPAREN EN INVESTERINGEN’

SAmENVATTING 
•   De huidige paus zet zich sterk in voor  

duurzaamheid
•  Dat blijkt onder meer uit Caritas in Veritate 
•   Een integrale verandering van perspectief is nodig 

Mr. Dr. Richard Steenvoorde is jurist ad extra voor de 
Nederlandse Bisschoppenconferentie en visiting  
fellow van Blackfriars Hall, Universiteit van Oxford.
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schrijven. Wel vormde het een apart hoofdstuk in 
de handreiking ter gelegenheid van de Europese 
verkiezingen die de Nederlandse bisschoppencon-
ferentie in 2009 uitbracht.

CONCLUSIE
De opdracht tot een duurzaam gebruik van de 
natuur en haar hulpbronnen is een vast onderdeel 
geworden in de katholiek sociale traditie. Het biedt 
ook volop de kans en de mogelijkheden om dit 
oecumenisch verder te dragen zoals bijvoorbeeld 
eerder gebeurde in het kader van het Conciliair 
Proces. Ondertussen zijn veel christenen zich 
bewust van nut en noodzaak van een duurzame le-
venswijze. De uitdaging ligt hem er nu vooral in hoe 
dit concreet handen en voeten te geven zonder te 
vervallen in enerzijds een gemakkelijk moralisme of 
anderzijds het afkopen van een knagend geweten 
over een voorgenomen vliegreis met een seculiere 
aflaat die belooft dat er ergens een boom geplant 
zal worden ter compensatie van ons gedrag. De 
boodschap van paus Benedictus is dat de op-
dracht tot duurzaamheid vraagt om een integrale 
verandering van ons perspectief. Geconfronteerd 
met de enorme hoeveelheid werk die gedaan moet 
worden, worden wij in het geloof aan Gods aanwe-
zigheid overeind gehouden, samen met degenen 
die zich in Zijn Naam aaneensluiten en werken voor 
gerechtigheid:

“Gods liefde roept ons op om uit te stijgen boven 
alles wat begrensd en tijdelijk is; zij geeft ons moed 
om verder te werken, op zoek naar het goede voor 
allen, ook als dat niet onmiddellijk te verwezenlijken 
is, ook als dat wat wij kunnen verwezenlijken – wij 
en de politieke autoriteiten en de economische des-
kundigen – altijd minder is dan datgene waarnaar 
wij streven.” (CiV 78). nsociale zonden van onze tijd. Op plaats nummer 

vier stond het misbruik van de natuur.

Opmerkelijk is dat de Nederlandse bisschoppen 
deze thematiek al vrij vroeg in het vizier hadden. De 
vastenbrief aan de katholieken van Nederland uit 
1973 sprak al over een noodzakelijke versobering 
van onze leefwijze omwille van de dreigende uitput-
ting van de natuurlijke hulpbronnen en de solidari-
teit met de allerarmsten in de wereld. Daarna keert 
het thema regelmatig terug in diverse bisschop-
pelijke publicaties al is het nooit als onderwerp 
zelf uitgangspunt geweest van een bisschoppelijk 

1  Aangehaald in “The call of creation” 2002, p.3.
2  Altaarmissaal, hoofdstuk VI, nr. 282 en 284. 
3   W. Derkse, Een leefregel voor beginners. Benedictijnse 

spiritualiteit voor het dagelijkse leven. Tielt: Lannoo 
(2000). Meer specifiek over duurzaamheid: W. Derkse, 
religion and sustainable development. A concise review 
from a Christian perspective, Disciplinary reviews, Dutch 
Network for Sustainable Higher Education (DHO), (2007).

4   www.nu.nl, geraadpleegd op 12 juli 2010
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CONGRES WI 

VRIJHEID ONDER DRUK

Dit najaar heeft het Wetenschappelijk Instituut wat 
te vieren: we bestaan 10 jaar. Als donateur zult u 
dat zeker merken. Ter gelegenheid van het jubileum 
komt er een serie van drie boeken. Elk boek be- 
handelt één van de kernwaarden van de Christen-
Unie: Dienstbaarheid, Vrijheid en Duurzaamheid.  

In oktober verschijnt een bundel over vrijheid met 
bijdragen van verschillende auteurs. De boeken 
over dienstbaarheid en duurzaamheid verschijnen 
later in het najaar. Houd uw brievenbus in de gaten! 
Over een van de kernwaarden organiseren we een 
congres. Zie hieronder.

jaar WI
Tien

ZATERDAG 9 OKTOBER 2010 | STADSCAFE AmERSFOORT 
OCHTEND POPULISmE SPREKERS: PROF. DR. KEES 
SCHUyT (RAAD VAN STATE), DR. KOERT VAN BEKKUm (ND) 
mIDDAG SECULARISmE SPREKERS: DR. JAN VAN 
DER STOEP (CHE), SOPHIE VAN BIJSTERVELD (UVT) + 
BOEKOVERHANDIGING AAN ANDRé ROUVOET

VOOR mEER INFORmATIE ZIE WI.CHRISTENUNIE.NL/CONGRESVRIJHEID
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Ondertussen, zo is de gangbare constatering, 
blijven de wachtlijsten groeien. Op het moment van 
schrijven van dit essay was André Rouvoet (nog) 
Minister van Jeugd en Gezin. Het is niet duidelijk 
hoe een volgend kabinet eruit zal zien en dus ook 
niet of er dan nog sprake is van een Ministerie 
van Jeugd en Gezin. Nu de regeerperiode van de 
ChristenUnie erop zit, is het wellicht goed om nog 
eens kritisch te kijken naar de inzet van christelijke 
politiek rond het thema Jeugd en Gezin. Wat zou 
vanuit christelijke optiek nu een goede inzet zijn 
rond dit belangrijke thema? Hierbij doel ik niet alleen 
op landelijke politiek, maar ook op de plaatselijke 
politiek. Mijn conclusie zal zijn dat we naar een 
bescheidener inzet zouden moeten streven. 

WANNEER HULPVERLENING? 
Moffitt et al1 hebben meta-onderzoek gedaan naar 
probleemgedrag bij kinderen. Zij constateren drie 
soorten probleemgedrag, namelijk voorbijgaand-, 
voortdurend- en laatstartend probleemgedrag 
(figuur 1). Tien procent van de kinderen vertoont 
voortdurend probleemgedrag waarbij de stijging 
van de curve is op te merken op ongeveer éénjarige 
leeftijd. Van de kinderen vertoont 26% laatstartend 
probleemgedrag dat zich openbaart (curve gaat 
omhoog) rond de achtjarige leeftijd. Tenslotte on-
derscheiden Moffit et al het voorbijgaand probleem-
gedrag, waarbij een stijging van de curve is gelo-
kaliseerd rond nuljarige leeftijd. Je zou aannemen 
dat, wanneer je probleemgedrag wilt voorkomen, je 
zo snel mogelijk ingrijpt wanneer de eerste symp-
tomen zich voordoen. Bij hulpverleningsinterventies 
rond deze leeftijden (nul, één en acht) gaat het niet 
om ‘heropvoedingskampen’, jeugdgevangenissen, 
loverboys, overlastgevende jongeren op straat of 
opvangplekken. In deze doelgroep gaat het om een 

hele andere aanpak. Hoe kan het toch zijn dat de 
discussies dan altijd nog gaan over heropvoedings-
kampen, jeugdgevangenissen en overlast op straat, 
terwijl uit onderzoek blijkt dat hulpverlening zou 
moeten starten in de vroege kinderleeftijd? En hoe 
kan het toch dat dit soort hulpverlening af wordt 
gedaan als preventie? Waarom discussiëren we niet 
over de kraan, maar over de dweil? Als we weten 
dat hulpverlening in de vroege kinderleeftijd én veel 
goedkoper is én veel effectiever én ook een veel 
groter beroep doet op de inzet van de ouders bij 
de opvoeding, waarom spreken we dan nog zoveel 
over hulpverlening die zich richt op puberende pro-
bleemjongeren? Waarom gaat nog steeds ongeveer 
de helft van het geld naar dit soort interventies 
(behandelplekken, jeugdgevangenissen)? 

WACHTLIJSTEN?
Als tweede voorbeeld zou ik graag de discussie 
over de wachtlijsten naar voren willen brengen. 
Grote woorden worden er gesproken over deze 
wachtlijsten. Ik herinner me krantenkoppen over 
een daadkrachtige Rouvoet in de aanpak van de 
wachtlijsten2. Miljoenen worden geïnvesteerd om 
wachtlijsten weg te werken. Tenminste, zo lijkt het. 
Ik durf de stelling wel in te nemen dat hoe meer 
geld er te verdelen is in de jeugdzorg, hoe meer 
wachtlijsten er zullen ontstaan. Immers, om voor 

DOOR BERT WIENEN 

Wat is er aan de hand in ‘jeugdzorg Nederland’? Niemand kan zijn  
ontgaan dat er over jeugd en dan voornamelijk over ‘probleemjeugd’  
veel wordt geschreven en gesproken. De ene keer zijn de loverboys in  
het nieuws, de andere keer is er discussie over de scheiding van civiel-  
en strafrechtelijk geplaatste jongeren in jeugdgevangenissen; dan weer  
gaat het over opvoedcampussen en dan weer is er discussie over  
preventie: iedereen een opvoedcursus.

Christelijke toekomst-
verwachting van de

SAmENVATTING 
•   Bij christelijke politiek hoort een bescheiden inzet 

t.a.v. jeugdbeleid 
•  De overheid moet minder snel verantwoordelijk-

heden van ouders overnemen 
•  Nastreven van correctieve gerechtigheid moet 

centraal staan. 
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de opvoeding van kinderen, bijvoorbeeld door de 
verplichte opvoedingscursussen, wordt het gezin 
als samenlevingsvorm gedegradeerd. De overheid 
neemt dan immers de verantwoordelijkheid voor 
de opvoeding in de hand. De vraag is waardoor het 
ingrijpen in het gezin, door de verplichte cursus, dan 
nog gerechtvaardigd wordt. In ieder geval niet meer 
door het recht, maar door de gewoonte of de goede 
bedoeling (‘evenwichtig’ of ‘gezond’ opgroeien). 
Rouvoet5 gaf m.i. bijvoorbeeld terecht aan dat ingrij-
pen in een kring alleen kan als de rechten van het 
kind worden overschreden. Paas6 wijst erop dat de 
overheid geen opvoeder kan zijn. Wanneer liefde en 
goede bedoelingen de rechtvaardiging gaan worden 
voor overheidsoptreden is het einde zoek.

De Bruijne7 wijst op nog een ander probleem. De 
gezinsnota die onder regie van Minister Rouvoet is 
geschreven is getiteld ‘Alle kansen voor alle kinde-
ren’. Dit soort titels komen vaker voor en worden 
niet alleen door christenpolitici gebezigd. In Assen is 
de titel van een notitie over het Centrum van Jeugd 
en Gezin ‘Geen gezin tussen wal en schip’8 en in 
meer gemeenten zullen dergelijke titels en loffelijke 
voornemens worden gehanteerd. De Bruijne: “hoe 
sympathiek dat doel ook is, de politiek springt er-
mee over haar eigen schaduw heen”9. Dergelijke ti-
tels doen voorkomen dat dit perspectief, dat past bij 
het komende Koninkrijk, haalbaar is in deze wereld. 
Dat lijkt mij onterecht. Kortom, de huidige inzet van 
politiek richt zich ten eerste te vaak op het overne-
men van verantwoordelijkheden van ouders door de 
overheid (op basis van goede bedoelingen) en ten 
tweede jaagt christelijke politiek vaak hogere doelen 
na dan de doelen die haalbaar zijn in deze wereld. 

UITGANGSPUNTEN VAN INZET VAN  
CHRISTELIJKE POLITIEK
Wat zou dan wel de inzet van christelijke politiek 
moeten zijn? Hierbij raken we de vraag wat het doel 
is van de christelijke politiek. Laten we hiervoor 
teruggaan naar het volk Israël in 1 Samuël 8. Het 
volk wilde een koning. God stemt hiermee maar 
schoorvoetend in, vers 7: ‘ze verwerpen juist mij als 
hun koning’. De Britse politiek theoloog O’Donovan10 
stelt mede aan de hand van deze passage dat alle 
aardse politiek ondergeschikt is aan -en op gespan-
nen voet staat met- de Hemelse Koning. De politiek 
hoort bij de geschiedenis van de gevallen wereld 
en niet bij het Koninkrijk dat komt. Dan zal Christus 

namelijk zichtbaar regeren. O’Donovan11 meent 
dan ook dat (de aardse vorm van) politiek tijdelijk is. 
Christus gebruikt de aardse politiek als instrument 
totdat Hij met Zijn rechtzettend oordeel alles goed 
zal maken. “Via aardse politiek toomt Hij op weg 
naar dat moment het kwaad nog in en bewaart Hij 
steeds weer een voorlopige gerechtigheid. Hogere 
idealen moet de aardse politiek niet koesteren.”12

De gerechtigheid waarover hier wordt gesproken 
wijkt af van de publieke gerechtigheid die binnen 
de ChristenUnie centraal staat. Augustinus zegt 
hierover dat de volle reikwijdte van het Bijbelse 
begrip gerechtigheid niet met politieke middelen kan 
worden gerealiseerd en dat christenen een nieuwe 
hemel en een nieuwe aarde verwachten waarop ge-
rechtigheid woont13. Aan de hand van dit uitgangs-
punt redeneert Paas14 voort op basis van Augusti-
nus: “de beste aardse staten kunnen hoogstens een 
analogie of spiegeling van de ware gerechtigheid 
bewerken”15. Christelijke politiek zou hierop dan ook 
continue moeten wijzen. De ware gerechtigheid ligt 
buiten het bereik van de aardse politiek. ‘Alle kansen 
voor alle kinderen’ is Koninkrijkspraat, hoe nobel dit 
streven op zich ook is.
Overheidsactie kan niet gebaseerd worden op basis 
van alleen ‘goede dingen doen’ of ‘goede bedoe-
lingen’. Overheidsactie moet worden gelegitimeerd 
door rechtshandelingen16 en het ‘rechtzettend 
oordelen’17 om zo aardse gerechtigheid te kunnen 
nastreven. Augustinus definieerde twee aspecten 
van deze gerechtigheid, namelijk de toekennende 
(attributieve) gerechtigheid en de herstellende 
(correctieve) gerechtigheid. Beide zijn er op uit om 
onrecht te bestrijden. Ik pleit bij de inzet vanuit de 
huidige christelijke politiek voor meer aandacht voor 
de correctieve gerechtigheid. Correctieve gerechtig-

DE INZET VAN CHRISTELIJKE POLITIEK  
RONDOm HET THEmA JEUGD EN GEZIN
De twee voorbeelden tonen aan dat er hier en 
daar nogal wat schort aan de beeldvorming rond 
Jeugd en Gezin. De praktijk laat vaak zien dat we 
met de huidige inzet van christelijke politiek in de 
knoei komen met goede bedoelingen enerzijds en 
het beginsel van de soevereiniteit van de (gezins)
kring anderzijds. Dit laatste beginsel houdt in dat 
het gezin als een relatief zelfstandige vorm van 
gemeenschappelijk leven wordt gezien. Dit neo-
calvinistische standpunt vormt één van de vaak 
gehanteerde uitgangspunten van de benadering van 
het thema jeugd en gezin van de ChristenUnie. Maar 
dit is niet zonder problemen. De moeilijkheid bij het 
consequent hanteren van dit uitgangspunt komen 
we bijvoorbeeld tegen in de roep om meer verplichte 
opvoedingscursussen, vaak vanuit ChristenUnie-
hoek. Hierbij wordt vaak gewezen op het Zweedse 
model waarbij alle ouders met opvoedingsonder-
steuning te maken krijgen. Met De Bruijne4 con-
stateer ik dat dit zich maar moeilijk verhoudt tot de 
soevereiniteit in eigen kring. Immers, op het moment 
dat je dit doet grijp je in in de eigen verantwoorde-
lijkheid van de kring van het gezin. Op zich is deze 
ingreep nog wel te verdedigen op basis van het 
beginsel van soevereiniteit in eigen (gezins)kring, 
bijvoorbeeld door erop te wijzen dat elk individu 
ook een kring op zichzelf is. Echter, op het moment 
dat de overheid zich regulier gaat bemoeien met 

financiën in aanmerking te komen moet je als  
organisatie toch tenminste beschikken over een 
wachtlijst. Waarom wordt er niet gediscussieerd 
over het aantal behandelde kinderen en de effectivi-
teit van de behandeling? En waarom wordt het geld 
niet verdeeld onder effectief opererende organi-
saties die én veel kinderen behandelen én ook de 
cliënttevredenheid meten? Je zou zelfs kunnen 
nadenken over een financieringsdrempel: elk jaar 
krijgen de 10% best presterende jeugdzorgorgani-
saties er geld bij voor doorontwikkeling/innovatie 
en krijgen de 10% minst presterende organisaties 
minder geld. Organisaties met visie en innovatief 
vermogen en met middelen die de effectiviteit van 
de zorg meten, hoeven in Nederland (als we kijken 
naar het beschikbare budget) geen wachtlijst te 
hebben3. De snelheid waarmee er door politiek 
vaak gegrepen wordt naar het middel van ‘nog 
meer geld’ mag wat mij betreft wel wat minder. 
Meer geld om slecht te presteren in plaats van 
een opdracht om te leren van organisaties zonder 
wachtlijsten, om innovatief te zijn en om te me-
ten welke hulpverlening werkt. De discussie over 
wachtlijsten en de daaraan gekoppelde financiën 
heeft een effect op het functioneren van jeugdzorg-
organisaties waarvan politici en bestuurders zich 
weinig bewust zijn. In het huidige politieke klimaat  
is het voordelig om een wachtlijst te hebben, omdat 
je dan verzekerd bent van politieke aandacht en 
dus van financiële middelen. 
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‘OP HET mOmENT DAT DE OVERHEID ZICH REGULIER GAAT  
BEmOEIEN mET DE OPVOEDING VAN KINDEREN, BIJVOORBEELD 
DOOR DE VERPLICHTE OPVOEDINGSCURSUSSEN, WORDT HET  
GEZIN ALS SAmENLEVINGSVORm GEDEGRADEERD’

Bert Wienen is werkzaam als projectleider binnen 
Yorneo Jeugd en Opvoedhulp in Drenthe en is vanuit 
die hoedanigheid betrokken bij het ontwikkelen van 
nieuwe vormen van hulpverlening, verantwoordelijk 
voor projecten die samenwerking tussen onderwijs 
en jeugdzorg vergroten en betrokken bij de totstand-
koming van verschillende centra voor jeugd en gezin 
in Drenthe. Hij is bedrijfskundige, onderwijsweten-
schapper en studeert psychologie. Tevens is hij raads-
lid voor de ChristenUnie in Assen. Dit essay schreef 
hij in het kader van het Fellowsprogramma 2009. 

Figuur 1, de ontwikkeling van lastig en misdadig gedrag
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DOOR WOUTER LANGENDOEN

De stijgende toestroom richting de 
professionele jeugdzorg wijst op 
tekortkomingen in de samenleving 
om kinderen en jongeren bij te 
sturen, om hen te helpen. Voor de 
minister voor Jeugd en Gezin was 
het al in 2007 glashelder dat we 
met een  gebroken werkelijkheid te 
maken hebben. Waar Bert Wienen 
meent dat christenpolitici een an-
dere inzet moeten nastreven in het 
jeugd- en gezinsbeleid, is het juist 
de ChristenUnie die de laatste jaren 
een omslag heeft bewerkstelligd. 
Een gebroken samenleving is voor een christenpoli-
ticus geen aanleiding om idealen te laten varen, het 
betekent voor een christenpoliticus wel dat die zich 
bewust moet zijn van de grenzen van het haalbare. 
Wienen heeft gelijk met zijn constatering dat ‘ware 
gerechtigheid’ buiten het bereik van de aardse 
politiek ligt en dat overheidsactie gelegitimeerd 
moet zijn door rechtshandelingen en rechtzettend 
oordelen. Aan christenpolitici de taak te zoeken 
naar het juiste evenwicht als het gaat om over-
heidsbemoeienis. En juist daar heeft Wienen een 
enigszins dubbel betoog: enerzijds stelt hij dat het 
vroegtijdig aanpakken van problemen effectiever is 
dan het ingrijpen op latere leeftijd, anderzijds pleit 
hij voor meer terughoudendheid door de overheid 
in het streven naar gerechtigheid. Hier begeeft hij 
zich in een moeilijk spanningsveld. Bij jongeren die 
in de jeugdzorg terechtkomen wordt vaak gecon-
stateerd dat er eerder ingegrepen had kunnen 
worden. Op dat punt heeft Wienen’s betoog een 
kern van waarheid. De spanning zit echter in het 
gevaar dat vroegtijdig ingrijpen in het gezin ook een 
te grote overheidsbemoeienis in het gezinsleven 

met zich mee kan brengen. In hoeverre mag de 
overheid achter de voordeur komen bij een jongere 
die nog niet in aanraking is geweest met de politie? 
Is ‘lastig gedrag’ bij een vijfjarig kind reden om een 
ondertoezichtstelling aan ouders op te leggen? 

Minister Rouvoet zet via de Centra voor Jeugd en 
Gezin in op een omslag richting vroeghulp en op 
versterking van gezinnen en hun netwerken. De 
Centra stellen geen verplichte opvoedcursussen, 
verplichten ook geen inhoudelijke normen aan de 
opvoeding en zullen niemand dwingen om hulp 
aan te nemen. Wel kan in het geval van kindermis-
handeling of ernstige bedreiging van de ontwik-
keling een melding worden gedaan, waarna een 
rechterlijke route wordt gevolgd. Juist daar heeft 
de ChristenUnie zich ingezet om legitimatie voor 
ingrijpen te eisen, door de gang via de rechter te 
blijven waarborgen. De door Wienen geschetste te-
genstelling tussen vroegtijdige interventies en hulp 
voor puberende probleemjongeren is te makkelijk. 
Het is geen kwestie van vroeghulp in plaats van 
reboundvoorzieningen voor uitvallers. Vroeghulp 
en inzet op ‘eigen kracht’ moet op termijn resultaat 
opleveren. De ChristenUnie heeft bovendien ge-
zorgd voor investeringen in lokaal jongerenwerk en 
inzet op duurzame relaties tussen ouders. Perverse 
financiële prikkels die wachtlijsten aanmoedigen 
moeten op korte termijn verdwijnen. De focus ver-
schuift van wachtlijsten naar de bereikte oplossing: 
is het leven van een jongere weer op de rails? De 
overheid is er om op te komen voor de kwetsbaren, 
soms ook binnen gezinnen. Ook dat is herstellende 
gerechtigheid richting jongeren die geconfronteerd 
worden met een gebroken wereld. n

Evenwichtig

nen in plaats van het initiëren van allerlei nieuwe 
structuren of cursussen. Laten bijvoorbeeld kerken 
en scholen meer vrijmoedigheid nemen om te spre-
ken over opvoeding. Laat de Nederlandse overheid 
zich niet inhoudelijk bemoeien met de jeugdzorg, 
maar zorg dat hiervoor lokaal mogelijkheden zijn 
die passen bij de lokale samenlevingsopbouw. Dit 
zouden prima inzetten vanuit Christelijke politiek en 
streven naar correctieve gerechtigheid kunnen zijn. 
Redden we daarmee alle kinderen? Natuurlijk niet. 
Dat kunnen we niet en de overheid al helemaal niet. 
Dat komt pas later. Als het gebed ‘laat uw Konink-
rijk komen’ volkomen werkelijkheid wordt. Laten we 
daarop als christenpolitici dan ook steeds wijzen. n

heid in de uitleg van O’Donovan, namelijk met het 
doel om de samenleving ‘in het lood te houden’, 
een continue proces van rechtzettend oordelen. 

UITWERKING
We hebben nu twee richtingen voor de inzet van 
christelijke politiek te pakken. Enerzijds betreft dit 
het wijzen naar de ‘ware gerechtigheid die nog 
komt’ en anderzijds betreft dit het ‘in het lood hou-
den’ van de samenleving. Vanuit dit kader kan een 
andere inzet vanuit de ChristenUnie worden nage-
streefd. Heb bijvoorbeeld continue aandacht voor 
het zuiver voeren van de discussies rond jeugd en 
gezin. Houd de discussies over wachtlijsten zuiver 
door te wijzen op het aantal behandelde cliënten, 
in plaats van de niet behandelde cliënten op de 
wachtlijst. Zet vanuit de correctieve gerechtigheid in 
op het verstrekken van financiën aan goed georga-
niseerde en goed presterende organisaties in plaats 
van het geven van financiën aan organisaties met 
wachtlijsten. In plaats van geld beschikbaar stellen 
voor allerlei dure hulpverleningsvormen (jeugdge-
vangenissen, opvoedkampen enz.), de jeugdzorg in 
het lood houden door absoluut te kiezen voor het 
ontwikkelen van interventies voor kinderen die tus-
sen de nul en acht jaar oud zijn.
 
Door in plaats van te stellen dat ‘Eigen Kracht-
Conferenties’18 per definitie goed zouden zijn voor 
het gezin, de jeugdzorg zo in te richten dat de 
jeugdzorg als logische partner al in beeld is voordat 
er sprake is van problematiek. Dit laatste kan bij-
voorbeeld door de inrichting van het Centrum voor 
Jeugd en Gezin wettelijke kaders mee te geven 
die ervoor zorgen dat de gemeente, vanuit haar 
betrokkenheid bij de lokale samenleving en kennis 
van de samenlevingsopbouw, de langdurig laag 
frequente zorg kan uitvoeren en de kortdurende 
intensieve zorg erbij kan halen op het moment dat 
dit nodig is. Door in plaats van algemene discussies 
te voeren over het centrum voor Jeugd en Gezin of 
opvoedtips te geven19 uitspraken te doen over de 
hervorming van de jeugdzorg zodat ze meer aan-
sluit bij de plekken waar kinderen toch al zijn, zoals 
bijvoorbeeld in het onderwijs. Wat dat betreft ben ik 
erg blij met de inzet van de parlementaire commis-
sie Toekomstverkenning Jeugdzorg die deze lijn als 
de hare heeft gemaakt. Blijf als ChristenUnie-politici  
inzetten op het versterken van deelgemeenschap-
pen of netwerken die gezinnen kunnen ondersteu-

gezinsbeleid
in een gebroken

wereld
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EINDNOTEN

Wouter Langendoen is beleidsmedewerker bij de 
Tweede Kamerfractie

REACTIE:
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Grassroots 
OP ZOEK NAAR WAT ER LEEFT IN DE ZANDBAK, 
OP HET mARKTPLEIN EN AAN DE KEUKENTAFEL

DOOR TJITSKE KUIPER

Het betrekken van de eigen  
achterban, van kiezers en leden 
vraagt strategie en inzet. Binnen  

veel kiesverenigingen worden fracties 
en bestuur door slechts enkele  

mensen draaiende gehouden. Vaak 
lukt het hen niet om de achterban 

te activeren. De idee achter de term 
‘grassroots’ is, dat de eigen achter-

ban - die gevormd wordt door leden, 
kiezers en sympathisanten - actief  

benaderd moet worden om te blijven 
voelen wat er leeft aan de keukentafel  

en in de achtertuin. 
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‘UIT RECENT ONDERZOEK VANUIT DE PARTIJ BLIJKT DAT  
mAAR LIEFST ééN OP DE VIJF LEDEN NA ENIGE STImULANS  
BEREID IS EEN TAAK OP ZICH TE NEmEN’

onderdeel van het totale democratische proces. 
•  Meer leden ervoor, dat de financiële draagkracht 

van de partij vergroot wordt. Het aantal leden is 
bovendien medebepalend voor de hoogte van 
de subsidie die een politieke partij ontvangt.

•  Leden ontvangen veel meer informatie via de 
eigen partijkanalen zoals Handschrift, Denkwij-
zer en nieuwsbrieven. Dit stelt leden in staat om 
vervolgens zelf ook weer ambassadeur te zijn 
voor hun eigen partij.

•  Vele handen maken licht werk. En: hoe meer 
leden, hoe meer je kunt doen.

•  Leden zijn – mede door veel van de bovenstaan-

de redenen – loyaler dan ‘gewone stemmers’. 
Leden werven is ook in die zin de partij verster-
ken.

DATABANK
Iedereen die zich aanmeldt om lid te worden, vindt 
‘onderdak’ bij een lokale kiesvereniging. Het is 
mooi als verenigingsleden elkaar allemaal kennen. 
Binnen een kleine vereniging lukt dat uiteraard 
sneller dan in een groter verband. 

Een levensvatbare kiesvereniging heeft minimaal 
zo’n 35 leden nodig om volwaardig te kunnen  

er aan contacten op het niveau van de grassroots 
gewerkt te worden.

Vanuit de partij wordt er daarom onder meer 
steeds ingezet op ‘permanente campagne’. 
Hiervoor verwijzen we graag naar ons Handboek 
campagnevoeren. Hier treft u allerlei ideeën aan die 
u kunt benutten. Misschien was u tot nu toe altijd 
gewend om als kiesvereniging van tijd tot tijd een 
Kamerlid uit te nodigen. Denk ook eens aan een 
informele bijeenkomst in een huiskamer of een late-
night show voor jongeren of een politieke fietstocht. 
Dit handboek kan u daarbij zeer goed van dienst 
zijn. U kunt dit aanvragen bij het partijbureau of 
downloaden vanaf de site.

LEDEN WERVEN 
Lid zijn van een politieke partij is niet meer vanzelf-
sprekend. Het gebrek hieraan is onderdeel van een 
breder maatschappelijk verschijnsel. Jezelf verbin-
den aan instituties, verenigingen, partijen of een 
kerk spreekt voor veel mensen niet meer vanzelf. 
Men is minder loyaal. Doordat lidmaatschap minder 
snel voor de hand ligt, vergt het meer inspanning 
om een levendige politieke cultuur te krijgen. Het 
werven van kiezers, leden en in het verlengde 
daarvan politieke vertegenwoordigers en bestuurs-
leden vraagt om een goede aanpak. Iedere vereni-
ging wordt gedwongen daarover na te denken. Met 
name passieve kiesverenigingen zien hun leden-
aantallen jaarlijks afnemen. En het overgebleven 
ledenbestand vergrijst dan in rap tempo. Laat dat 
een signaal voor u zijn, om onmiddellijk in actie te 
komen. Zo wordt u weer een actieve vereniging. 

WAAROm ZIJN LEDEN BELANGRIJK?
Waarom zijn leden eigenlijk van belang voor onze 
partij? We zetten zeven redenen op een rij: 
•  Leden zijn een bron van rekrutering voor aanko-

mende bestuursleden en politici. 
•  Leden zijn nodig om bij te dragen aan stand-

puntbepaling binnen een partij. Met meer leden 
is er meer input van kennis, ideeën en creativi-
teit. Leden hebben immers invloed op de inhoud 
van de partijprogramma’s op lokaal, provinciaal, 
landelijk en Europees niveau. 

•  Leden hebben rechtstreekse invloed op de 
samenstelling van de kandidatenlijsten in de 
aanloop naar de verkiezingen. Dit is een belang-
rijke vorm van directe partijdemocratie en het is 

De term ‘grassroots campaign’ kennen we van 
Obama’s verkiezingscampagne. Om tot president 
van de Verenigde Staten gekozen te worden  
heeft hij gebruik gemaakt van een zeer ver- 
nieuwende strategie, waarbij de inbreng vooral 
bottom up is in plaats van top down. Nadruk ligt  
op inzet van sociale media als hyves en facebook 
en op veel persoonlijk contact. Wat kan de  
ChristenUnie hier van leren? 

LEDEN ZIJN CRUCIAAL 
Politiek is voor veel mensen in toenemende  
mate een ‘ver van mijn bed show’. Veel mensen  
associëren het met abstract taalgebruik, inge-
wikkelde procedures, ondoorzichtige processen 
en dikke beleidsnota’s. Er is in de huidige media 
bovendien veel aandacht voor conflicten tussen 
politici en partijen. Ook dat verhoogt de aantrek-
kingskracht van politiek niet. ‘De politiek’ loopt het 
gevaar dat er in de beleving van de burgers alleen 
nog maar gesproken wordt over oplossingen van 
problemen die niet het leven van gewone mensen 
betreffen. Steeds minder mensen brengen hun 
stem uit en nog minder mensen overwegen een 
lidmaatschap van een politieke partij. Toch zijn 
leden voor politieke partijen cruciaal. Ook de Chris-
tenUnie heeft geen bestaansrecht zonder leden. 
Het is dan ook zaak om het contact met de eigen 
achterban niet te verliezen. Dat is en blijft de basis. 
We willen daar steeds opnieuw aandacht voor 
vragen. Want wij geloven niet in politieke partijen 
zonder leden, zoals de PVV of de partij van Rita 
Verdonk.

PERmANENT CAmPAGNEVOEREN 
Dit artikel is geen pleidooi om voortaan over te 
gaan tot het copiëren van Obama’s campagnestra-
tegieën, maar het kan wel aanleiding zijn om eens 
na te gaan in hoeverre wij zelf voldoende inzetten 
op het  contact met de achterban. In de aanloop 
naar verkiezingen zijn dergelijke contacten met  
leden en kiezers uiteraard intensiever van aard. 
Maar ook (of juist) in de tussenliggende tijd dient 

Grassroots ("graswortels") is een Engelse term 
voor politieke processen die aan de basis wor-
den ontwikkeld. Vaak betekent dit dat burgers in 
plaats van beleidsmakers initiatieven ontwikkelen 
en beslissingen nemen.

Bron: Wikipedia

Deze informatie werd redelijk goed bijgehouden,  
met name bij nieuwe leden. Maar er komt weer  
een moment dat alle contacten weer eens gebeld 
moeten worden om te kijken of de informatie nog 
up-to-date is. We leggen gegevens vast als: soort 
contact, voornaam, emailadres, mate van betrok-
kenheid, bereidheid, kennisgebied, activiteiten.  
Dit kostte veel tijd. In de opbouwfase, maar ook 
daarna in het onderhouden ervan. Elke nieuwe  
aanmelding wordt opgevolgd door een brief en 
een telefoongesprek. Maar de werkwijze wordt 
altijd door de nieuwe leden op prijs gesteld. Ook 
bij afmeldingen is er altijd persoonlijk of telefonisch 
contact. We doen er alles aan om het contact te  
behouden. Bij tijden was het een halve dagtaak. 
Maar omdat ik in de WAO zit, had ik de tijd en  
kon ik die naar eigen wens inrichten. Afgelopen 
jaar heb ik er een punt achter gezet. Het bleek  
niet mogelijk een persoon ter vinden die al deze 
activiteiten op zich kon/wilde nemen. Nu is er een 
penningmeester die een team van drie dames  
aanstuurt. Alle drie zijn ze goed gekwalificeerd 
voor hun taak. Het vergt alleen wat meer onderling 
contact, maar op deze manier is het voor ieder te 
behappen. 

Bent u tevreden over hoe het nu gaat? 
Ja, met dit systeem stellen we het bestuur en  
de fractie in staat gericht naar nieuwe bestuurs-
leden, kandidaten en allerlei andere functies te 
zoeken. Wat voorheen in de hoofden van enkele 
bestuurs- en fractieleden zat, is nu voor iedereen 
in bestuur en fractie beschikbaar. Het is een  
hulpmiddel, maar bij zo’n grote vereniging on-
ontbeerlijk.

Jaap Godschalk was jarenlang actief in de 
Kiesvereniging Barneveld. Zijn verhaal biedt een 
mooie illustratie van het belang van goed contact 
met de leden en het gebruik van een databank. 

Wat was uw taak in de kiesvereniging Barneveld? 
Toen ik in 2001 penningmeester werd, bleek al snel 
dat er geen eenduidige ledenadministratie aan-
wezig was. Dat was wel nodig, met name omdat 
de contributies toen nog lokaal geïnd werden. Dit 
bracht mij er toe een en ander in digitale vorm vast 
te leggen. Verschillende bestuurs- en fractieleden 
zaten al lang in het werk en men kende vrij veel 
leden persoonlijk. Maar deze kennis zat alleen in 
hun hoofden.

Hoe onderhielden jullie het contact met de leden? 
Na verloop van tijd nam het aantal leden door 
ledenwerfactiviteiten fors toe, tot ruim 550. Daar-
naast kregen we een groep van lokale donateurs 
en sympathisanten. Maar er waren ook mensen die 
geabonneerd waren op Denkwijzer of Vriend van de 
Fractie. Er waren ook mensen die tijdens verkie-
zingen een poster wilde ophangen, maar geen lid 
wilden of konden worden. Het totaal aantal ‘con-
tacten’ was op een bepaald moment ongeveer 700. 
Dit aantal was voor niemand meer te behappen 
en dus was uitbreiding van de ledenadministratie 
nodig. Toen is een team van vier dames ongeveer 
een jaar bezig geweest om alle contacten te bellen 
en relevante informatie op te vragen. Dit werd in 
een database vastgelegd. 

Dat is een hoop werk…! 
Zeker, maar we hebben er ook veel aan gehad. 
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woordelijk voor deze taak te maken, voorkomt u 
dat dit aspect vergeten wordt. 

LEDEN WILLEN BEST ACTIEF WORDEN
Ledenvergaderingen worden nogal eens slecht 
bezocht. Toch blijkt uit recent onderzoek vanuit 
het partijbureau dat maar liefst één op de vijf leden 
na enige stimulans bereid is een taak op zich te 
nemen. Vaak wil men dan wel dat deze taak een 
tijdelijk karakter heeft en een duidelijk afgesproken 
begin en einde. Persoonlijk contact, al is het maar 
via belacties, blijken daarbij cruciaal en ook het on-
derhouden van deze contacten met de achterban 
blijkt stimulerend te werken.

BENUT DESKUNDIGHEID 
Zodra u over meer informatie beschikt over uw 
leden, kunt u de deskundigheid van de leden  
proberen zo goed mogelijk in te zetten. Zo kunt  
u als fractie specifieke leden benaderen om een 
bepaald document van commentaar te voorzien. 
De praktijk leert dat de achterban hier veel bereid-

functioneren. Voor iedere vereniging, hoe klein 
of hoe groot ook, geldt dat ledenwerving van het 
grootste belang is. Indien dit aspect genegeerd 
wordt, dan wordt vroeg of laat de weg naar bene-
den ingeslagen. In het Handboek campagnevoeren 
is hier veel aandacht aan geschonken. Tip: zorg dat 
er ieder jaar minstens één activiteit opgepakt wordt 
om nieuwe leden te werven. 

Sommige kiesverenigingen hebben een databank 
van hun leden met daarin informatie betreffende 
onder meer opleiding/ kennisgebieden/ervaring. Dit 
is beslist een aanrader voor alle kiesverenigingen. 
Niet alleen maar woon- en mailadres noteren, maar 
ook expertise, leeftijd, werkervaring, bereidheid iets 
te doen voor de partij. Misschien is er iemand in uw 
ledenbestand die dit kan en wil doen. Maak con-
tact, op welke manier dan ook. Door leden met een 
bepaalde deskundigheid te consulteren, door een 
kennismakingsbezoek te plannen, door een open 
huis in de fractiekamer, door een bedrijfsbezoek, 
etc. Door iemand van uw bestuur speciaal verant-

heid toe heeft. Sterker nog, men waardeert dit 
vaak zeer. En als fractie kunt u er voordeel van 
hebben. Het kost vaak wel wat tijd, maar hiervoor 
kunt u misschien een fractiemedewerker of fractie-
volger inschakelen. 

WAT LEEFT ER ONDER DE LEDEN?
Bedenk eventueel een nieuwe structuur waarbij 
gepeild kan worden wat er leeft onder uw leden. 
Bijvoorbeeld door als bestuur twee keer per  
jaar een telefonische belronde te organiseren 
samen met de fractie met vragen over specifieke 
onderwerpen die lokaal spelen. Ook is het  
mogelijk om een vaste klankbordgroep in te  
stellen. Deze groep mensen kan dan regelmatig 
benaderd worden om hun mening te vragen.  
Het is een hulpmiddel voor een fractie om een 
eigen tunnelvisie te voorkomen. Regelmatig een 
online enquête onder uw leden levert ook input  
en betrokkenheid op. 

ZANDBAK- EN mARKTGESPREKKEN
De beste manier om te ontdekken wat er bij de 
bevolking leeft, is om u onder allerlei verschillende 
soorten mensen te begeven, bij voorkeur zonder 
dat u als politicus of partijbestuurder herkenbaar 
bent. Gesprekjes op de markt, tijdens het uitlaten 
van de hond, op de rand van de zandbak met  
uw (klein)kind, neefje of nichtje, bij het afhaalloket 
van de chinees, buurtbarbecue, in de stoel bij de 
kapper, in de trein of de visplek bij het kanaal.  
Door regelmatig uw oor te luisteren te leggen 
op voor u ‘ongewone’ plekken voedt u uzelf met 
nieuwe onderwerpen en opvattingen. Door dit  
vervolgens op een goede manier te gebruiken  
kunt u een goede politieke gevoeligheid ontwik- 
kelen. Dat is niet hetzelfde als ‘U vraagt, wij  
draaien’. U heeft een goede antenne nodig om  
te weten welke opvattingen er leven in de  
samenleving. Die antenne dient dus de geluiden  
en meningen op te vangen. Dit is ook weer belang-
rijk bij het ledenwerven. Als je in gesprekken goed 
kunt aansluiten bij wat er leeft, haal je mensen 
eerder over de streep. 

CREATIEF CONTACTEN LEGGEN
Het aantal kiezers in uw gebied is veel groter dan 
het aantal leden. Probeer te achterhalen waar  
uw potentiële kiezers zich bevinden. Analyseer  
de uitslagen van verkiezingen op stembureau-

niveau. Waar wonen de kiezers vooral? Kerken, 
christelijke organisaties en christelijke scholen  
zijn plaatsen waar u uw stemmers kunt aantreffen. 
Probeer contact te leggen en eens een overleg 
te plannen om te kijken wat u voor elkaar kunt 
betekenen. Soms gaat dit het best via de fractie, 
bijvoorbeeld naar aanleiding van een actueel  
politiek onderwerp. Soms ligt dit meer op de  
weg van het bestuur. Veel hangt af of iemand uit 
fractie of bestuur al een persoonlijk contact heeft 
dat vervolgens benut kan worden. Ontwikkel als 
vereniging in ieder geval een actief beleid om  
dit op te pakken. Wacht niet af. Passiviteit is 
funest.

WEBSITE ALS ETALAGE 
Een website met actuele informatie die regelmatig 
ververst wordt, is een belangrijk onderdeel van  
een bloeiende vereniging. De website wordt benut 
door uw geïnteresseerde achterban (potentiële 
kiezers en potentiële leden en eigen leden) en  
ook door journalisten en andere politieke partijen. 
De website is uw visitekaartje. Zorg dat dat er goed 
uit ziet. Kijk er zelf eens kritisch naar. Zijn  
de foto’s goed? Is de informatie duidelijk? Kloppen 
de gegevens van de bestuursleden en de fractie? 
Is er actueel nieuws? Zou u zelf regelmatig op 
deze site willen kijken? Enzovoort. Immers: als de 
etalage niet goed is gaat een bezoeker de winkel 
ook niet binnen. Betrek zo nodig leden die han-
dig zijn met computers. In partijverband wordt u 
verder geholpen met cursussen voor beginners en 
gevorderden. 

AFSTEmmING BESTUUR EN FRACTIE
Van sommige taken is het niet geheel duidelijk  
bij wie de eindverantwoordelijkheid hoort te  
liggen. Bij het onderhouden van een website  
of een nieuwskrantje kan dit wel eens voor  
discussie zorgen. Het is primair de verantwoor-
delijkheid van het bestuur om te zorgen voor  
een goede website, maar in de praktijk zit de  
webmaster vaak dicht op het fractiewerk. Vaak  
is zelfs een van de fractieleden of fractieonder-
steuners de webmaster. De webmaster kan  
eventueel een vrijwilligersvergoeding ontvangen  
uit het fractiebudget. Laten bestuur en fractie  
bij het werven en inzetten van leden vooral goed 
met elkaar afstemmen en samenwerken. Samen 
zijn we de ChristenUnie. n

LEDEN 
Het gezamenlijke ledental van de Nederlandse politieke partijen schommelt sinds 1994 rond de 300.000. 
Voorheen hadden met name de grote traditionele partijen veel meer leden. Het CDA telde in 1980 nog ruim 
162.000 leden, in 1990 ongeveer 125.000 en per 1 januari 2007 nog geen 70.000. De PvdA ging in deze 
periode van bijna 113.000 naar net geen 63.000 en de VVD van 85.000 naar ruim 40.000. Kleinere partijen 
zagen hun ledental juist groeien. GroenLinks kende in 1996 een dieptepunt met 11.700, maar staat anno 
2007 op 23.490. De SP had bijna 16.000 leden toen ze bij de Tweede Kamerverkiezingen 1994 in het par-
lement kwam en heeft per 1 januari 2007 50.740 leden. De SGP en ChristenUnie zijn al jaren vrij stabiel en 
hebben respectievelijk 27.154 en 26.673 leden. De PVV, sinds 2006 vertegenwoordigd in de Tweede Kamer, 
kent geen lidmaatschap. 

PARTIJ                             PER 1-1-'05        PER 1-1-'06              PER 1-1-'07         PER 1-1-'08             PER 1-1-'09        PER 1-1-'10
 

CDA                           73.000            69.000              69.560             69.200            68.102           67.592    
PVDA                            61.111            61.913              62.846             59.327           56.507            54.504
SP                                   44.299         44.853              50.740              50.238          50.444            46.507   
VVD                                41.861          40.157               40.849              36.832          37.703             36.371
SGP                               25.900         26.400              27.154               26.906          26.940           27.196
CHRISTENUNIE              24.235         24.156               26.673             27.683           26.745            26.441
GROENLINKS                 20.709         21.383              23.490             21.901           20.815            20.961
D66                                 11.744          11.059              10.462             10.357           12.432            18.507
PVDD                                1.799           2.408               6.370               6.972              8.012            10.310
LPF                                    2.111           1.274                    -                        -                     -                   -
TOTAAL                           304.970            300.195           318.144              309.416           307.700            308.389
         Bron: Wikipedia

ONTWIKKELING LEDENTAL NEDERLANDSE POLITIEKE PARTIJEN 2005-2010

‘DOOR REGELmATIG UW OOR TE LUISTEREN TE LEGGEN OP  
VOOR U ‘ONGEWONE’ PLEKKEN VOEDT U UZELF mET NIEUWE 
ONDERWERPEN EN OPVATTINGEN. DIT BEVORDERT UW  
POLITIEKE GEVOELIGHEID’ 
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zijn, ook als christenen in Nederland. Maar dat moet 
vervolgens niet leiden tot haat tegen moslims, zeker 
niet. Jezus zei zelf: ‘Heb je naasten lief.’ 

Bent u tevreden met het kabinetsbeleid van de 
afgelopen jaren?
Allereerst vind ik het erg bijzonder dat we in de 
gelegenheid zijn gesteld om verantwoordelijkheid 
te dragen voor het landsbestuur. Uiteraard is er dan 
kritiek, bijvoorbeeld op het jeugdbeleid. Maar dat is 
ook nogal een dossier! Ik vind dat Rouvoet daar de 
eerste lijnen tot reparatie van de samenleving goed 
heeft neergezet. 

In maart zijn de Provinciale Statenverkiezingen. Een 
drukke tijd voor de boeg? 
Een goede campagne duurt vier jaar, maar inder-
daad zijn we er nu druk mee, vooral met het zoeken 
van goede kandidaten. Het is cruciaal om een 

goede top 10 te hebben van mensen die allemaal 
inzetbaar zijn, ook in commissies. Dat verhoogt de 
kwaliteit van de fractie en je kunt dan beter het werk 
verdelen. Ik zie alom waardering voor het werk van 
de ChristenUnie-fractie. Maar het wordt een hele 
kunst om de uitstekende resultaten van vorige keer 
vast te houden. Het is zaak om in de campagne de 
juiste snaar te raken en de successen goed uit te 
dragen. We moeten de burger opzoeken. In Fle-
voland hebben wij bijvoorbeeld recent een voed-
selbank bezocht en daar geholpen. Zo toon je ook 
waardering voor dat werk.  

De roep om bezuinigingen op het openbaar bestuur 
zal ook provincies raken. Bent u daar bang voor?
Of het middenbestuur ‘provincie’ heet, vind ik niet 
van belang. De provinciegrenzen zijn echt niet heilig. 
Centraal staat de vraag: ‘Wat is in het belang van 
de burger?’ Veel veranderingen zullen geen geld 
opleveren, want taken moeten toch gebeuren, ook 
als je ze van provinciaal naar Rijksniveau of an-
dersom verschuift. En wat betreft Flevoland: deze 
provincie bestaat 25 jaar, maar volgens mij moet de 
eerste oplevering nog plaatsvinden. We missen nog 
zoveel voorzieningen. Flevoland mag het woning-
probleem van de Randstad oplossen, maar krijgt 
er onvoldoende voorzieningen en te geringe harde 
infrastructuur voor terug. 

De ChristenUnie bestaat tien jaar. Wat staat de partij 
de komende tien jaar te doen? 
We mogen allereerst dankbaar zijn voor de ruimte 
die we in Nederland hebben om christelijke politiek 
te bedrijven. Vanuit die houding mogen we werken 
aan stabiele groei, in achterban en vertegenwoor-
digers. Ook kunnen we professioneler worden. 
Dat geldt de inhoud, maar ook de vaardigheden. 
Belangrijk is een aparte scholing voor bestuurders 
in het communiceren met de samenleving. Je staat 
door de C immers al vaak op achterstand in de 
media. Door degelijk te zijn en goede kwaliteit te le-
veren moeten we dat compenseren, maar ook door 
op een hedendaagse manier te communiceren. Het 
gesprek is uitermate belangrijk in de politiek, er zit 
altijd wel iets goed bij de ander. Zorg tegelijk wel dat 
je basisprincipes herkenbaar blijven. n

geldt niet alleen voor Urk overigens, maar ook voor 
andere visserijgemeenten. Daar moet de partij weer 
aan gaan werken. Gelukkig heeft de visserijwethou-
der op Urk hier inmiddels afspraken over gemaakt.

Populistische politiek doet het goed. Moet de Chris-
tenUnie daar meer in meegaan? 
De vraag is: Willen we daarin meedoen? Ik denk 
dat je daar zeer terughoudend in moet zijn. Tegelijk 
moet je burgers wel bereiken. Je moet commu-
niceren met het veld. Ik zeg vaak: ‘Politici moeten 
nog meer met de rug naar het gemeentehuis, het 
provinciehuis en het parlement gaan staan.’ Heel 
belangrijk is ook de persoon van de politicus, daar 
kan men zo maar op uitgekeken raken, ook als die 
van de ChristenUnie is. 

Hoe beoordeelt u het verlies bij de Tweede Kamer-
verkiezingen?
De laatste veertien dagen voor de verkiezingen werd 
door mediageweld de winst in de peilingen leegge-
geten. Dat was jammer, zeker als je ziet dat het CDA 
enorm verloor en de SGP niet won. De christelijke 
partijen hebben nu samen 28 zetels, dat geeft te 
denken. Door de ontkerkelijking zijn we kwetsbaar 
geworden. Tegelijk moeten we dichtbij onze princi-
pes blijven, ook als anderen die niet accepteren. 
 
Hoe verklaart u de ruk naar rechts, ook landelijk? 
Is er een ruk naar rechts? Dat valt volgens mij wel 
mee. De PVV-stemmers komen overal vandaan, 
ook van links. Wat hen bindt is ontevredenheid met 
de kwaliteit van de samenleving, onvrede met hoe 
Nederland eruit ziet. Maar die stemmers kunnen 
volgende keer net zo makkelijk bij de SP terechtko-
men. Het is wel zaak die groep te bereiken en hun 
onvrede te begrijpen. 

Snapt u dat sommige christenen op Wilders  
stemmen? 
Wilders bijzondere ideeën zijn de mijne niet, maar er 
zitten wel zorgelijke elementen in de islam. Onlangs 
las ik ‘Zoon van Hamas’ en daarin zie je schaduw-
kanten van de islam. Er zijn extreme stromingen 
binnen de islam die wereldheerschappij nastreven. 
Dat is gevaarlijk en daarvan moeten we ons bewust 

DOOR GEERT JAN SPIJKER

De lokale en landelijke verkiezin-
gen liggen nog maar net achter 
ons of we mogen ons alweer voor-
bereiden op de Provinciale Sta-
tenverkiezingen van maart 2011. 
Hoe gaat dat? Dick Schutte, de 
vorige lijsttrekker van de Staten-
fractie in Flevoland, licht ons in. De 
oud-burgemeester van Urk zwaait 
echter na deze periode af. “Het is 
mooi geweest. Bovendien zijn er 
genoeg andere dingen te doen in 
het Koninkrijk.” Een vooruitblik op 
de verkiezingen, maar eerst een 
terugblik op het afgelopen halfjaar. 
Hoe kon de ChristenUnie in Urk zo 
verliezen? “Ik hoorde het laatste 
jaar in visserijkringen nogal eens: 
‘Daar heb je die groene jongens 
van de CU weer.’”

Met de

Dick Schutte (Wilsum, 1947) is sinds 2006 
voorzitter van de ChristenUnie-fractie Flevoland  
(5 zetels). Van 1999 tot 2006 was hij burgemeester 
van Urk en daarvoor onder andere wethouder  
van Oldebroek en Statenlid voor RPF/GPV in  
Gelderland. Hij is verder onder meer voorzitter  
van Christenen voor Israël. 

Hoe kijkt u terug op de lokale verkiezingen? Was 
het verlies in Urk verwacht? 
Dat  de superwinst van vier jaar geleden niet is 
vastgehouden, vind ik logisch. We zijn nu dan wel 
van zes naar vier gegaan, maar toch wel de grootste 
gebleven. Het verlies is goed te verklaren. Vanuit de 
SGP is een lokale partij ontstaan met onder meer 
een charismatische man die veel aantrekkingskracht 
uitoefent op de burgers. Zijn partij is zo op vier zetels 
uitgekomen. De opkomst van een lokale partij met 
beloftes kost je een dikke zetel. Dit werd bovendien 
nog gevoed door wat onhandig stemgedrag van de 
Tweede Kamerfractie – over beperking van vis-
quota – dat breed werd uitgemeten in de pers. De 
ChristenUnie moet beseffen dat ze ook moet blijven 
opkomen voor lokale ondernemers. Duurzaamheid 
is belangrijk, maar er moet wel een boterham kun-
nen worden verdiend. 

Is zo’n negatief sentiment te voorkomen? 
Voorheen hadden we goede lijnen tussen Den Haag 
en Urk, dat is denk ik wat in het slop geraakt. Dat 

rug naar het gemeentehuis
INTERVIEW mET DICK SCHUTTE
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Leen van Dijke is oud fractievoorzitter van de Tweede 
Kamerfractie van de ChristenUnie. Momenteel is hij 
lid van de Staf van VolkerWessels.

bossen
looft daarin voortaan FSC-hout te gebruiken. Gerk 
Jan Kuipers, milieucoördinator van de gemeente: 
“Wij schrijven standaard FSC voor. We zijn inmiddels 
zover dat we de teksten van alle relevante docu-
menten zoals bestekken hebben aangepast. Met 
ingang van 1 januari van dit jaar maken we boven-
dien bij eigen werken alleen nog maar gebruik van 
FSC-gecertificeerde aannemers. Daarmee sluiten 
we de keten en kunnen we als gemeente eenvoudig 
controleren of er daadwerkelijk FSC-gecertificeerd 
hout wordt toegepast”. Bij de certificering van aan-
nemers trekt de gemeente samen op met collega-
gemeenten Heerenveen en Wymbritseradiel en het 
Waterschap Friesland.

CERTIFICERING VAN AANNEmERS
De keuze van bijvoorbeeld gemeenten stimuleert 
aannemers te kiezen voor FSC-certificering. Het 
bouwconcern waar ik sinds mijn vertrek uit de 
Tweede Kamer werk sloot jaren geleden al een con-
venant met FSC en certificeert werkmaatschappijen. 
Zo krijgt de aanbestedende partij zekerheid dat 
daadwerkelijk FSC-hout is geleverd en toegepast. 
Het aanbod FSC-gecertificeerde aannemers en 
leveranciers is inmiddels zo groot (zie www.goed-
houtdatabase.nl), dat bij aanbesteding van werken 
er voldoende aanbieders zullen zijn. Daarnaast 
is certificering van een bedrijf relatief eenvoudig; 
daardoor hebben niet gecertificeerde aannemers 
voldoende tijd zich te laten certificeren wanneer zij 
vernemen dat dit een selectiecriterium is. 

mAG EEN OVERHEID FSC VOORSCHRIJVEN?
Uit de (Europese) wetgeving en de aanbestedings-
rechtspraak blijkt dat overheden bij aanbesteding 
een keurmerk mogen voorschrijven. Bij aanbeste-
ding bij economisch meest voordelige inschrijving 
(EMVI) mogen naast prijs ook andere criteria worden 

meegewogen. Zo kunnen eisen worden gesteld aan 
het productieproces, zoals bij het FSC-keurmerk. 
Wel moeten dan de woorden ‘of gelijkwaardig’ wor-
den toegevoegd. Een leverancier die geen produc-
ten met het gevraagde keurmerk wil leveren, krijgt 
zo de mogelijkheid aan te tonen dat ook een ander 
product voldoet aan alle eisen die aan het gevraag-
de keurmerk ten grondslag liggen. 

WAT KAN EEN GEmEENTE(RAADSLID) DOEN?
Kan een gemeente(raadslid) de oerbossen redden? 
Dit te denken is een illusie. Maar is dat een reden 
je neer te leggen bij de situatie zoals ik die in het 
begin beschreef? Dat past niet bij de ChristenUnie; 
niet bij politiek van geloof en hoop. En hoewel ik 
geen fiducie heb in een maakbare samenleving heb 
ik wel gezien dat de ordenings- en verandermacht 
van overheden wel degelijk een keer ten goede kan 
inzetten. De keuze van al die gemeenten die een 
convenant met FSC hebben ondertekend zijn een 
stimulans voor het bouw-bedrijfsleven om de weg 
van certificering te kiezen. FSC hout en houtpro-
ducten moeten snel mainstream worden (nu ruim 
20% van de markt). Dring er daarom in je gemeente, 
waterschap of corporatie op aan een convenant met 
FSC te tekenen. Vooruitstrevende bedrijven hebben 
al veel geïnvesteerd in het op de markt brengen of 
toepassen van FSC. Als (publieke) opdrachtgevers 
de toepassing van duurzaam geproduceerd hout 
eisen wordt het milieu gespaard, verbeteren sociale 
omstandigheden waaronder hout wordt gewon-
nen en worden de duurzaamheids-koplopers in de 
bouwsector beloond. 

Als er één gebied is waar in een unieke combinatie 
van vooruitstrevende bedrijven, NGO’s, overheden, 
waterschappen en woningcorporaties de handen 
ineen kunne slaan… dan hier. Ik doe een appel op 
ChristenUnie-bestuurders om op de plek waar zij 
gesteld zijn ook deze keuze te maken en zo effec-
tief bijdragen aan het behoud en het verantwoord 
beheer van het bos. n

een wereldwijde standaard voor goed bosbeheer, 
met daaraan gekoppeld een keurmerk. Dit keur-
merk geeft zekerheid dat hout- en papierproducten 
afkomstig zijn uit verantwoord beheerde bossen 
waar aandacht is voor ecologische, sociale en 
economische aspecten. Dit bosbeheer wordt aan 
de FSC-standaard getoetst door onafhankelijke cer-
tificeringsinstanties. FSC is een praktisch instrument 
in de strijd tegen ontbossing en spant zich in om 
een groeiend areaal bos onder verantwoord beheer 
te krijgen. Zomer 2010 is wereldwijd 135 miljoen 
hectare bos FSC-gecertificeerd. Ook partijen in 
de handelsketen (van handelaar tot aannemer en 
drukkerij) dienen te worden gecertificeerd volgens 
de FSC-standaard. Hout en houtproducten wor-
den zo gevolgd in de hele handelsketen ('chain of 
custody' = CoC). Hiermee bestaat zekerheid over de 
herkomst van de producten tot aan hun uiteindelijke 
verwerking. 

HET WERKT
Onafhankelijk onderzoek toont aan dat in één van 
de oudste gecertificeerde tropische bossen de bio-
diversiteit in stand is gehouden en het houtvolume in 
het bos toeneemt. Ook hebben de ‘sociale criteria’ 
een positief gevolg; de mensen die daar wonen en 
werken hebben een beter uitzicht op een goede 
toekomst, zijn beter opgeleid en sommigen begin-
nen wat kleinschalige economische activiteiten. 
Een prachtig resultaat! Inmiddels hebben tientallen 
gemeenten (36, waaronder Amsterdam, Rotterdam, 
Den haag, Utrecht, Apeldoorn), waterschappen 
(13) en woningcorporaties (46, waaronder Vestia, 
Portaal) een FSC-convenant ondertekend. Het FSC 
Convenant heeft belangrijke voordelen: 
•  Het bestuur of directie geeft een duidelijk signaal 

af. Het FSC-convenant is richtinggevend en moti-
verend

•  Een organisatie maakt expliciet dat er vraag be-
staat naar FSC-hout. Voor boseigenaren (bijvoor-
beeld in de tropen) is dit belangrijk. Dit stimuleert 
boseigenaren om werk te maken van certificering 
(certificering van bosbeheer is een marktinstru-
ment)

•  Een organisatie geeft aan werk te maken van 
transformatie van markten.

LEEUWARDEN ALS VOORBEELD 
Neem Leeuwarden. Eind 2008 tekende deze ge-
meente een convenant met FSC Nederland en be-

DOOR LEEN VAN DIJKE

De ChristenUnie benadrukt graag 
de samenhang de dingen. Zo be-
nadrukt het verkiezingsprogramma 
voor de Tweede Kamerverkiezin-
gen dat er een samenhang is tus-
sen crises op financieel vlak, op 
het gebied van voedsel, klimaat en 
natuurlijke hulpbronnen. De wereld-
wijde crisis is een wake up. Niet 
veel weldenkende mensen geloven 
nog dat we kunnen doorgaan als 
altijd. Toch wil ik niet vervallen in 
negativisme. Liever wil ik uitdagen 
tot beter; inspireren tot innovaties 
vanuit visie.

Draag bij aan verantwoord beheer van

BEWUSTE KEUZE 
Belangrijk is dat overheden en andere opdracht-
gevers duurzaamheidseisen stellen; bijvoorbeeld 
als het gaat om hout en houtproducten. Ik ben blij 
met die druk om de (bouw)sector te verduurzamen. 
Prima ook dat de ChristenUnie pleit voor een verbod 
op de import van en handel in illegaal hout. Maar het 
hoeft niet bij een verbod (negatieve prikkel) te blijven. 
Gelukkig is het mogelijk te kiezen vóór (positief) ver-
antwoord geproduceerd hout. Zo’n bewuste keuze 
is hard nodig; het kan én het werkt. De keuzes van 
overheden, waterschappen en corporaties dragen 
effectief bij aan verantwoord beheer van bossen.

JAARLIJKS DRIEmAAL NEDERLAND 
Voor een goed besef: iedere twee seconden ver-
dwijnt er een stuk bos ter grootte van een voetbal-
veld. Dat is jaarlijks 13 miljoen hectare, ofwel ruim 
driemaal Nederland. Ontbossing en bosdegradatie 
draagt voor bijna twintig procent bij aan emissie van 
CO2. FSC zet zich in voor het behoud van oorspron-
kelijk bos. Afnemers van hout en houtproducten 
kunnen met hun keuze voor FSC-gecertificeerd 
hout bijdragen aan een deel van de oplossing in 
plaats van bij te dragen aan het vergroten van het 
probleem. 

FSC ALS WERELDWIJDE STANDAARD 
FSC is een internationaal, niet commercieel netwerk 
ter bevordering van verantwoord bosbeheer. De 
afkorting staat voor Forest Stewardship Council 
(letterlijk: Raad voor Goed Bosbeheer). FSC beheert 
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DOOR HERmAN SIETSmA, HOOFDREDACTEUR DENKWIJZER 

Het rechts-liberale sentiment dat door Nederland waait, is verleidelijk. Waarom zou de overheid bepalen wat 
goed is voor jou? Overheidstaken moeten zich in deze opvatting beperken tot het bieden van ruimte aan indi-
viduele ontwikkeling van mensen. Geld van de overheid kan naar infrastructuur, economische ontwikkeling en 
veiligheid, maar niet of minder naar het sociale en culturele domein, naar milieu- en natuurbehoud en hulpverle-
ning. En vooral het terrein van de ethiek is dan verboden gebied; de suggestie dat de overheid ‘het goede’ zou 
kunnen definiëren, laat staan bevorderen, wordt onhaalbaar en zelfs gevaarlijk geacht. 

TRAGISCHE VERGISSING 
Het is, ook voor christenen,  een verleidelijke redenering. Want als de overheid afstand houdt van de maatschap-
pij kan ze misschien niet veel positiefs bereiken, maar ze kan ook weinig schade aanrichten. Als christenen onder 
deze conditie een “stil en gerust leven” kunnen leiden zou je er bijna naar gaan verlangen. We gaan elkaar dan 
niet lastig vallen en het publieke domein is moreel en feitelijk ‘leeg’. Toch zou het een  tragische vergissing zijn als 
christelijke politiek deze weg zou inslaan. Want politiek bedrijven is niet “ieder het zijne” laten en verder de pu-
blieke leegte aanvaarden. Christelijke politiek streeft – behalve naar het respecteren van eigen verantwoordelijk-
heden voor burgers - naar het centraal stellen van de eer van God in het publieke domein en naar het betrachten 
van gerechtigheid. Dat is geen abstractie; het is juist een abstractie te menen dat de overheid zonder moraal kan.

CHRISTELIJKE WAARDEN IN ONZE RECHTSORDE 
Dit laat zich gemakkelijk illustreren. In ons rechtssysteem heeft de overheid al lang bepaald wat ‘het goede’ 
is: de betekenis van het menselijk leven, het recht op eigendom, de strafwaardigheid van allerlei inbreuken 
op de rechtsorde zijn wettelijk vastgelegd. Behoud, maar ook afbreuk van die fundamenten is een uiting van 
een ethische positiebepaling. Een tweede voorbeeld zien we in het sleutelen aan menselijk leven, genetische 
manipulatie en orgaandonatie; wie hier geen taak ziet voor de overheid faciliteert het recht van de sterkste (de 
wetenschapper, de financier, de belanghebbende) ten nadele van alle anderen die van deze ontwikkelingen de 
gevolgen ondervinden. Uit deze voorbeelden blijkt dat het zogenaamd individuele zo individueel niet is. Ons wet-
telijk en bestuurlijk systeem neemt op veel terreinen nog steeds – meestal zonder het te (h)erkennen - bepaalde 
christelijk-westerse waarden als uitgangspunt. 

LINKS OF RECHTS? 
De moraal: net zo min als interventies door de overheid (met wetgeving, fiscale instrumenten of anderszins) 
waardenvrij zijn, is staatsonthouding dat. “Gewoon jezelf zijn” is feitelijk: politieke steun vragen voor jezelf. Het 
dilemma is daarom niet de keuze tussen een grote of kleine overheid. De centrale vraag is of we een goede over-
heid hebben. Het criterium daarvoor is nooit de individuele autonomie, maar de regels voor het omgaan met de 
schepping en haar bewoners.
Het is een zegen als christenen een stil en gerust leven kunnen leiden. Maar wie het publieke domein wil prijs-
geven, verlate de politiek.

ColumnGewoon jezelf zijn 
voor zorgen dat die drukke momenten er niet toe 
leiden dat je op andere gebieden in de problemen 
komt. Als je zaken op orde zijn, kun je in een crisis-
moment al je aandacht richten op het oplossen van 
die crisis.”

Wat is de grootste valkuil van mensen in het om-
gaan met ‘tijd’?
“Het is mijn ervaring dat veel mensen het lastig 
vinden om geconcentreerd aan één ding te werken. 
Juist de laatste jaren is de afleiding enorm toege-
nomen en word je constant gestoord door e-mail, 
sms, twitter, facebook, etcetera. Je kunt rustig een 
hele dag besteden aan al deze communicatiemid-
delen en aan het einde van de dag naar huis fietsen 
met de vraag: ‘Wat heb ik nou eigenlijk gedaan 
vandaag?’ Een van de doelen van de training is dat 
je weer de controle krijgt over je output.” 

Wat hebben deelnemers op lange termijn aan deze 
training? 
“De naam van de training suggereert dat deze 
gericht is op het goed bijhouden van je agenda. 
Het is knap als je dat kunt, maar dat is maar een 
miniem onderdeel van op een effectieve manier met 
je tijd omgaan. Tijdens de training bied ik een aantal 
instrumenten aan waarmee de deelnemers leren 
hun tijd te koppelen aan hun persoonlijke doelen. 
Kort gezegd komt het op het volgende neer: leren 
om productief te zijn op momenten die je wel kunt 
controleren, zodat je flexibel kunt zijn op momenten 
die je niet kunt controleren.“

Waarom vind jij het belangrijk dat de kaderschool 
nadruk legt op persoonlijke ontwikkeling?  
“Mensen raken snel vast in patronen die ze door 
de jaren heen hebben ontwikkeld. Ze worden blind 
voor de fouten die er langzaam zijn ingeslopen. Het 
is het beste te vergelijken met een auto die te lang 
geen onderhoudsbeurt heeft gehad. Het kan lang 
of kort duren, maar na een tijdje sta je onvermijde-
lijk langs de kant. Een simpele onderhoudsbeurt 
doet dan wonderen. De juiste trainingen helpen om 
talenten op een betere manier te kanaliseren. Veel 
mensen beseffen niet hoeveel de juiste instrumen-
ten kunnen opleveren in hun baan of hun persoon-
lijke leven. Ik daag iedereen daarom uit om de trai-
ningen van de kaderschool te volgen. Het aanbod 
van de kaderschool is een fantastisch middel in de 
ontwikkeling van talent in de partij.” n

DOOR ANNERIEKE PRUIm 

Tijd en effectiviteit. Ze hebben alles 
met elkaar te maken. Daarom heeft 
de ChristenUnie Kaderschool een 
nieuwe training Timemanagement 
opgenomen in het aanbod. Op 25 
september is de eerste training, 
speciaal voor wethouders. Een 
paar kritische vragen over het nut 
van deze training aan trainer Arie 
Kuiper. 

Politici kunnen nauwelijks hun eigen agenda bepa-
len, wat heeft deze training dan voor meerwaarde? 
“Je kunt als politicus opeens meegesleurd worden 
in een stroomversnelling als er iets gebeurt waar 
je op moet reageren. Het klopt dat je op zulke 
momenten minder goed in staat bent om je tijd en 
agenda goed te beheren. Deze training zal je dat 
ook niet leren. Wat de deelnemers wel leren is er te 

Effectivitijd



‘LATEN WE ONS WEER EENS AFVRAGEN 
WAT NORmAAL IS. WE ZIJN GEWEND 
GERAAKT AAN AL DIE SPULLEN EN 
LUXE VAKANTIES mAAR WE BESEFFEN
ONS NIET DAT DAT ALLEEN KAN OVER 
DE RUGGEN VAN DE ARmEN EN VAN 
DE NATUUR!’
  
martine Vonk, pagina 7

DENK mEE OP: www.wi.christenunie.nl
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VOORwoord
DOOR GEERT JAN SPIJKER, EINDREDACTEUR 

Van voor naar achter, van links naar rechts: zo kunnen we dit nummer samenvatten. Niet alleen omdat het feest is 
vanwege tien jaar DenkWijzer, maar ook vanwege de verrechtsing van het politieke klimaat (ook buiten Nederland) 
en de roep dat de ChristenUnie minder links moet worden. Maar wat betekenen links en rechts eigenlijk? 

KLEINE Of GROTE OVERHEID 
Linkse partijen hebben vanouds veel verwachtingen van de overheid. Zeker op sociaal-economisch gebied dich-
ten linkse partijen de overheid een centrale taak toe. Ze moet de kwetsbaren in de samenleving beschermen en 
activeren. Dit mondde op den duur uit in de verzorgingsstaat die voor ons aller geluk moest gaan zorgen, van de 
wieg tot het graf. Rechtse partijen geven de voorkeur aan zelfredzaamheid: als mensen hun eigenbelang nastre-
ven en de markt werkt, dan komt het goed. Ieder voor zich en de markt voor ons allen, kort gezegd.  
Links ziet niet alleen op economisch gebied een grote overheidstaak, maar ook op cultureel en moreel vlak. 
Groenlinks en PvdA zetten stevig in op een vrijzinnige agenda, die de overheid ertoe aan wil zetten ‘progressieve’ 
waarden en normen door te voeren in de samenleving. ‘Behoudend Nederland’ moet bevrijd worden. Rechts is 
hier vanouds beducht voor, maar zet zich recentelijk steeds meer in om de joods-christelijk-humanistische cultuur 
te beschermen en bevorderen. Kalm conservatisme wordt vervangen door agressief neoconservatisme. 

DE EERSTE WEG 
Is de ChristenUnie links? Regelmatig wordt de partij als links neergezet en het verzet binnen de partij hiertegen 
lijkt af te nemen. Ten onrechte. Uiteraard zal de ChristenUnie blijven opkomen voor kwetsbaren in Nederland 
(en daarbuiten), voor duurzame ontwikkeling, voor vrede en recht; stilstand is soms achteruitgang. Maar tegelijk 
heeft de partij oog voor de samenleving, voor de onderscheiden verantwoordelijkheden van burgers in bedrijven, 
gezinnen, kerken, moskeeën, verenigingen en scholen. In die zin heeft de partij met haar christelijk-sociale geluid 
een duidelijke derde – of liever eerste – weg, die een alomtegenwoordige overheid enerzijds en een allesdoor-
dringende marktwerking anderzijds wil voorkomen. De markt heeft een eigen plek en de overheid een eigen ver-
antwoordelijkheid. Dat zou politici ook moeten beletten burgers op populistische wijze naar de mond te spreken. 

MIDDENPARTIJ? 
Nu het midden leegloopt en de polarisatie toeneemt is het hoog tijd voor bruggenbouwers met een zelfstandige 
positie. Misschien is de positie van de ChristenUnie wel die van het midden, naast D66, maar dan als ideologische 
(want antirevolutionaire) tegenpool. Ten strijde tegen de oppositie van vooruitgangsgeloof op links en de coalitie 
van (zelf)behoud op rechts. 

Van links naar rechts
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DOOR CAROLA SCHOUTEN EN GERT-JAN SEGERS 

Met het aantreden van een nieuw 
kabinet is de links-rechts-discussie 
terug op de politieke agenda. Een 
politieke partij is ofwel voorstander 
van zo min mogelijk beperkingen 
aan de markt ofwel pleitbezorger 
van veel overheidsinvloed. De 
ChristenUnie kan een eigen geluid 
laten horen in deze discussie, door 
niet alleen te denken in termen van 
markt en overheid, maar door de 
samenleving centraal te stellen. Dat 
is werkelijk christelijk-sociaal. 

Niet links, niet rechts, maar mid den 

in de samenleving 
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Steeds weer is er die onbedwingbare behoefte om 
de christelijk-sociale politiek van de ChristenUnie 
van het predicaat ‘links’ dan wel ‘rechts’ te voorzien. 
Moesten de ‘kleine christelijke partijen’ vroeger strij-
den tegen het beeld dat het bij hen om ‘klein rechts’ 
ging, nu wordt de ChristenUnie regelmatig ‘linksig 
beleid’ verweten. Misschien dat beide typeringen 
iets zeggen over de positie van de partij in een be-
paald tijdperk, maar ze vertellen in ieder geval lang 
niet het hele verhaal. Als het ‘rechts’ is om voor het 
gezin op te komen en te knokken voor de vrijheid 
van Afghanen, dan is de ChristenUnie inderdaad 
rechts. Als het ‘links’ is om je in te zetten voor het 
behoud van Gods schepping en het creëren van 
kansen op economische zelfstandigheid, dan is de 
ChristenUnie zonder meer links. Maar voor een ade-
quate duiding van christelijk-sociale politiek schieten 
beide predicaten ernstig tekort. 
We moeten er vanaf en zullen steeds weer moeten 
protesteren als christelijk-sociale politiek op een 
banale manier gereduceerd wordt tot het etiket 
‘links’ of ‘rechts’. Tegelijkertijd worden we door 
die etikettering wèl uitgedaagd om het eigene van 
christelijk-sociale politiek opnieuw te verwoorden. 
En we moeten ons ook eerlijk de vraag stellen of we 
misschien aanleiding hebben gegeven om ons dat 
‘linkse’ etiket op te laten plakken. De vraag is hoe 
we onze onderscheiden positie opnieuw kunnen 
markeren. We gaan daarom graag de uitdaging aan 
om duidelijk te maken dat het hart van de christelijk-
sociale politiek primair bij de samenleving klopt en 
niet bij de overheid of de markt.

VERANTWOORDELIJKE SAMENLEVING
Het is ontegenzeggelijk waar dat christenen in de 

politiek posities kiezen die sterk van elkaar verschil-
len. Meer dan ooit waaieren christenen uit over alle 
politieke partijen, van SP tot en met PVV. De ene 
christen doet met een beroep op Gods liefde voor 
de armen een vurig pleidooi voor het behoud van de 
sociale zekerheid. Maar een ander stelt de vrijheid 
en individuele verantwoordelijkheid centraal en ziet 
in de overheid eerder een vijand dan een bondge-
noot.	Een	beroep	op	Romeinen	13	–	‘de	overheid	
is geroepen het kwaad te straffen en het goede te 
belonen’ – kan zowel leiden tot een pleidooi voor 
een sterke, actieve overheid als tot een pleidooi voor 
een nachtwakersstaat die zich beperkt tot openbare 
orde en veiligheid. Maar ondanks die evidente ver-
schillen heeft het christendom in Nederland een veel 
eenduidiger politieke en maatschappelijke bijdrage 
geleverd dan op het eerste gezicht misschien lijkt. 
Die bijdrage kan onmogelijk rechts of links genoemd 
worden. Want waar rechts een bijna blind vertrou-
wen in het individu en de markt heeft en waar links 
het heil verwacht van een sturende overheid, daar 
heeft de brede christelijk-sociale traditie altijd een 
hogere weg gewezen. Het is de hogere weg van 
een verantwoordelijke samenleving, van verantwoor-
delijke burgers, naast de overheid en de markt.

DIENSTbAARHEID 
De ontvangen liefde van God uitte zich bij christenen 
doorgaans niet in een verlangen naar staatsmacht 
of naar rijkdom, maar juist in naastenliefde 
en dienstbaarheid. Scholen, ziekenhuizen en 
armenzorg waren de eerste maatschappelijke 
zorg van christenen, niet het veroveren van de 
macht of het beheersen van de economie. Op 
traditionele zendingsposten in de derde wereld zie 

Niet links, niet rechts, maar mid den 

in de samenleving 
DE CHRISTENUNIE ALS CHRISTELIJK-SOCIALE PARTIJ
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je het kerkgebouw, de school en het ziekenhuis 
gebroederlijk naast elkaar staan als monumenten 
van christelijke naastenliefde. In de christelijke 
doordenking van politieke en maatschappelijke 
verantwoordelijkheid heeft dat geleid tot een 
christelijk-sociale traditie die begint bij de samen-
leving en de eigen verantwoordelijkheid van burgers.
Het hart van dat denken wordt gevormd door een 
dienstbare samenleving van verantwoordelijke 
burgers, met daarbij een zichzelf beperkende, 
dienstbare overheid. In de calvinistische tradi-
tie	hebben	Calvijn,	de	17e eeuwse Duitse denker 
Johannes	Althusius	en	de	19e eeuwse Nederlandse 
denker Groen van Prinsterer daar het intellectuele 
fundament voor gelegd. Kuyper heeft dat verder 
uitgewerkt en ‘de kleine luyden’ vochten in de maat-
schappelijke en politieke praktijk van rond de vorige 
eeuwwisseling voor de ‘soevereiniteit in eigen kring’. 
Niet de maakbare samenleving van de socialisten 
of de marktverheerlijking van de liberalen waren het 
uitgangspunt. Ook niet de collectieve samenleving 
waarin iedereen hetzelfde moet denken, doen en 
verdienen, of de verheerlijking van het vrije individu. 
Maar de verschillende levenskringen waarin vrije 
burgers verantwoordelijkheid dragen voor hun gezin, 
vereniging, school en kerk, en waar de macht van 
de staat dus beperkt is. In de vorige eeuw leidde 
deze visie tot een florerend maatschappelijk mid-
denveld dat in aangepaste en vernieuwde vorm nog 
altijd overeind staat.

TOEGENOMEN ROL OVERHEID 
Na de Tweede Wereldoorlog hebben ingrijpende 
veranderingen de positie van dat middenveld 
aangetast. Eerst werd namelijk de verzorgingsstaat 
uitgebreid. Solidariteit en onderlinge zorg werden 
steeds meer collectief geregeld, wat leidde tot een 
verzwakking van onderlinge zorg en het kerkelijke 
diaconaat.	In	het	licht	van	psalm	72,	waarin	
bezongen wordt dat de overheid in dienst staat van 
sociale gerechtigheid (“Hij zal bevrijden wie arm 
is en om hulp roept, wie zwak is en geen helper 
heeft”), is een rol van de overheid op deze terreinen 
verdedigbaar. Tegelijk moeten we er oog voor 
hebben dat hiermee een verschuiving plaatsvond 
van onderlinge zorg naar collectieve, onpersoonlijke 
zorg. Dat werd des te ingrijpender toen vanaf de 
jaren zestig de overheid steeds meer in beeld kwam 
als ‘hoeder van de samenleving’. Het kabinet-
Den	Uyl	wilde	in	1973	met	spreiding	van	kennis,	

inkomen en macht de samenleving verder naar zijn 
hand zetten. In de progressieve politiek werden 
maatschappelijke organisaties steeds meer gezien 
als	exponent	van	de	verfoeide	verzuiling.	Ze	werden	
steeds meer beschouwd als residuen van een 
voorbij verleden en als hindernis voor de ontplooiing 
van het individu. Het individu moest geëmancipeerd 
worden en de overheid zou daar voor gaan zorgen. 
De staat trok steeds meer taken naar zich toe. In 
combinatie met een toenemende secularisering en 
ontzuiling, leidde dit tot een verdere aantasting van 
veel maatschappelijke verbanden.
Hoewel het maakbaarheidsgeloof sinds die tijd 
wat is getemperd, is de rol van de overheid nadien 
nauwelijks verkleind. Ook de ChristenUnie heeft de 
afgelopen jaren niet voorop gelopen in de kritische 
beschouwing en – waar mogelijk – begrenzing van 
de overheid. Vooral het liberale marktdenken werd 
– deels terecht – als boosdoener van veel kwaad 
gezien. Maar de gevaren van een grote overheid, 
die voorschrijft wat goed voor u is en het particulier 
initiatief de kop in drukt, zijn soms te weinig onder-
kend. Alleen wanneer het de vrijheid van religie en 
onderwijs raakt. 

TIJD VOOR HERbEZINNING
Dit overziende moet de ChristenUnie zich opnieuw 
bezinnen op de rollen van overheid, markt en 
samenleving. Dit raakt alle terreinen van onze 
samenleving. Ga maar na:
•		Zorg. Bij toenemende technische 

mogelijkheden voor betere zorg, bij krimpende 
overheidsbudgetten wordt de betaalbaarheid van 
die zorg een steeds groter probleem. Maar waar 
progressieve politici sterkere overheidssturing 
bepleiten en liberalen en zelfs christen-democraten 
het heil van marktwerking verwachten, is het 
voor ons de vraag hoe we onderlinge zorg 
kunnen stimuleren en faciliteren. Dan gaat het om 
mantelzorg, burenhulp, het werk van stichtingen 
als Present en HIP. Vanuit een christelijk-sociale 
visie is het de uitdaging om de verbinding te leggen 
tussen formele en informele zorg.

•	 Onderwijs. Met het gezin, vormt de school een 
belangrijke peiler in de opvoeding en ontwikkeling 
van kinderen. Scholen moeten ruimte hebben hier 
– met de ouders – zelf  invulling aan te geven. Dat 
vereist een terughoudende overheid, die niet via 
eindeloze doelsubsidies voorschrijft wat gewenst 
is. Maar een overheid die vertrouwen heeft in 
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scholen en docenten en ruimte laat voor religieuze 
verschillen.

•		Ondernemerschap. Bedrijven zijn van grote 
maatschappelijke waarde. Ze creëren innovatie, 
voegen waarde toe en bieden werkgelegenheid. 
Ondernemers moeten ruimte krijgen om te doen 
waar ze goed in zijn. Daar passen de wetten van 
de markt prima bij, waarbij overheidsinmenging 
via subsidies, tariefmuren en bureaucratie 
beperkt zou moeten worden1. Tegelijkertijd is 
de overheid de marktmeester, die verstoring 
van de markt moet tegengaan, bijvoorbeeld als 
kosten van milieuvervuiling worden afgewenteld 
op latere generaties. De overheid stimuleert dus 
het optimaal functioneren van markten. Voor al 
het overige dient juist de samenleving – in de 
vorm van de sociale partners – aan zet te zijn. 
Werkgevers en werknemers bepalen onderling 
hoe er gewerkt wordt en onder welke condities. 
De overheid geeft die partijen daartoe de ruimte. 

•	 Media. Betrokkenheid van burgers bij 
ledenomroepen is een mooi voorbeeld van een 
betrokken samenleving. Niet één staatsomroep 
bepaalt wat Nederland voorgeschoteld krijgt, 
maar een pluriform bestel, dat de meningen en 
opvattingen van de leden weerspiegelt.

SUbSIDIEKARAVAAN 
Een herbezinning op de rollen van overheid, markt 
en samenleving vraagt ook wat van maatschap-
pelijke organisaties zelf. Te zeer zijn zij in een hoekje 
gekropen en houden ze af en toe hun hand op 
wanneer de subsidiekaravaan weer langs trekt. Men 
heeft zich afhankelijk gemaakt van de overheid, 
maar klaagt onderwijl over regels en voorschrif-
ten die hun worden opgelegd. Het is tijd voor een 
omslag in denken. Maatschappelijke verbanden 
moeten hun plek weer opeisen in de samenleving 
als organisaties niet alleen voor burgers, maar ook 
van burgers. Zo kunnen ze weer midden in de sa-
menleving staan en daar hun taak vervullen. Chris-
tenpolitici op hun beurt moeten zich (be)dwingen 
niet voor elk probleem een overheidsoplossing te 
zoeken, maar allereerst zoeken naar een oplossing 
in de samenleving. Dit vergt ook gerichte actie, om 
maatschappelijke verbanden de ruimte te geven en 
privaat initiatief te stimuleren.

EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID OVERHEID 
Betekent deze lijn altijd een inperking van de over-

heid en een versterking van de vrijheid van burgers 
en hun samenleving? Niet altijd. Er zijn terreinen 
waarbij de overheid juist veel te weinig verantwoor-
delijkheid toont en veel te veel ruimte laat aan bur-
gers. Denk aan het onrecht van vrouwenhandel en 
prostitutie, waarbij een liberale politiek meer gericht 
is op het tegengaan van overlast dan op de be-
scherming van de allerzwaksten en het tegengaan 
van misbruik en mensenhandel. De vrijheid van de 
een wordt dan de onvrijheid van de ander.
Hier moet de ChristenUnie juist scherp durven aan-
geven waar overheidsinmenging zelfs noodzakelijk 
is. 
De hernieuwde bezinning op de rol van de over-
heid, markt en samenleving gaat ter hand genomen 
worden door het Wetenschappelijk Instituut. Die 
bezinning	zal	via	tafelgesprekken,	expertmeetings	
en discussienotities vorm worden gegeven en zijn 
weerslag moeten krijgen in de breedte van de partij. 
Want uiteindelijk zullen de volksvertegenwoordi-
gers van de ChristenUnie – lokaal en landelijk – die 
christelijk-sociale traditie steeds weer opnieuw 
handen en voeten moeten geven. n

DE ONTVANGEN LIEfDE VAN GOD UITTE ZICH bIJ CHRISTENEN 
DOORGAANS NIET IN EEN VERLANGEN NAAR STAATSMACHT, 
MAAR JUIST IN NAASTENLIEfDE EN DIENSTbAARHEID.

EINDNOTEN

1    Mulder, P., Crisistijd, naar een andere waardering van 
markt en overheid, Groen van Prinstererlezing 2010

SAMENVATTING 
•		Voor	een	adequate	duiding	van	christelijk-socia-

le politiek schieten de predicaten links en rechts 
tekort. 

•		Christelijk-sociaal	betekent	geen	rechtse	markt-
verheerlijking of links maakbaarheidsdenken….  

•		…	maar	de	hogere	weg	van	een	verantwoorde-
lijke samenleving.  

•		De	ChristenUnie	moet	zich	opnieuw	bezinnen	
op de rollen van overheid, markt en maatschap-
pelijke organisaties.

Drs. Carola Schouten is beleidsmedewerker 
van de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie. 
Ze stond nummer 6 op de lijst bij de afgelopen 
verkiezingen. Drs. Gert-Jan Segers MIPP is 
directeur van het Wetenschappelijk Instituut van 
de ChristenUnie.
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Men zegt wel dat het politieke klimaat verrechtst. 
Klopt dat? Hoe zou u links en rechts omschrijven?
Na de Franse Revolutie zaten in de Assemblee de 
koningsgezinden rechts en hun tegenstanders links. 
Sindsdien is rechts als conservatief en behoudend 
bestempeld en links als progressief, veranderings-
gezind. In Nederland veranderde dat toen Abra-
ham Kuyper confessionele politiek als rechts ging 
positioneren. Na de Tweede Wereldoorlog bevon-
den zich toen liberalen en confessionelen in het 
rechtse kamp. Toen werd het wat verwarrend, zeker 
toen GPV, RPF en SGP als klein rechts werden 
neergezet. Wat betreft die laatste partijen spreek ik 
overigens liever van klein christelijk, nog liever van 
christelijk.

Is het met al die verwarring nog wel zinnig om de 
termen links en rechts te gebruiken? 
Op zich wel. Links heeft doorgaans veel verwach-
tingen van de overheid als het gaat om het veran-
deren van de samenleving, rechts minder. In die zin 
is er duidelijk verschil tussen de linkse PvdA en de 
rechtse VVD, zeker op sociaal-economisch gebied. 
De VVD wil de markt het werk laten doen en zo min 

mogelijk overheidsingrijpen. Als je het sociaal-cul-
turele terrein erbij betrekt is het wat ingewikkelder, 
want dan blijkt ook de VVD soms linkse trekken te 
hebben. Liberalen willen dan graag een vrijzinnige 
moraal doorvoeren in beleid.  

Op die manier is de VVD te vergelijken met D66 en 
GroenLinks. 
Die partijen hebben inderdaad – naast nadruk op 
economische vrijheid – veel verwachtingen van de 
overheid op het morele vlak. Zij zetten nog sterker en 
consequenter in op vrijzinnig beleid. Femke Halsema 
was destijds ook de enige die het bordeelverbod 
verdedigde op basis van de vrije ontplooiingskansen 
van de vrouw. Overigens ligt hier ligt een frappante 
parallel met de SGP, die op economisch gebied 
eveneens behoorlijk rechts is, maar op moreel vlak 
links, in de zin dat ze veel van de overheid verwacht. 
De overheid moet in haar visie actief opkomen voor 
behoud van christelijke waarden en normen. 

Is er nog een midden tussen links en rechts? 
Van oudsher is het CDA de middenpartij. Links 
en rechts werden door deze partij beschouwd 

‘Er is geen politiek 

INTERVIEW MET JURN DE VRIES

DOOR GEERT JAN SPIJKER 

Op	de	tafel	van	Jurn	de	Vries	ligt	een	proefexemplaar	van	het	Nederlands	
Dagblad in Berliner. De verandering van formaat is natuurlijk een kleine 
revolutie, maar de voormalig hoofdredacteur van de krant is er goed over 
te spreken. We moeten met de tijd meegaan. Dat doet de oud-senator 
zelf ook. Het werken aan zijn proefschrift over het theocratiebegrip bij Van 
Ruler heeft zijn denken verder ontwikkeld. En ook zijn lidmaatschap van de 
staatscommissie Grondwetsherziening heeft ervoor gezorgd dat hij hele-
maal up tot date is gebleven in tal van discussies. Een welverdiende vakan-
tie staat voor de deur. Maar eerst nog dit gesprek over de politieke situatie 
van Nederland en die van de ChristenUnie in het bijzonder. 

midden meer ’
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als lood om oud ijzer. Maar die lijn heeft het 
onder Balkenende verlaten door duidelijk kleur 
te bekennen voor rechts, voor de VVD. Dat is 
ingegeven door een sterk anti-PvdA-sentiment. 
Bovendien zitten CDA-kiezers tamelijk rechts. Ze 
vormen een behoudend volksdeel dat rechtser is 
dan het CDA-kader. In die zin was de komst van het 
kabinet-Rutte voorspelbaar. Door deze verschuiving 
is er alleen geen midden meer. Opvallend is dat 

er zich nu aan de linker- en aan de rechterkant 
ongeveer even veel zetels bevinden – tenminste als 
je de ChristenUnie meetelt met links. 

CHRISTENUNIE LINKS?
Is de ChristenUnie links?
In zekere zin wel, in ieder geval op sociaal-econo-
misch terrein. Rechts gaat uit van de zelfredzaam-
heid van mensen, van het nastreven van eigenbe-
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lang. Links betekent dat de overheid een taak heeft 
in de ordening van het sociaal-economische leven, 
dat ze de kwetsbaren moet beschermen als ander-
mans belangen hen verdrukken. De ChristenUnie 
acht het opkomen voor de kwetsbaren een centrale 
overheidstaak, in die zin is ze lichtelijk links. Najagen 
van eigenbelang is niet christelijk. In die zin heb ik 
meer sympathie voor links en ben ik blij dat de partij 
dat ook heeft. 

Onttrekt de ChristenUnie zich niet als aan de links-
rechts-tegenstelling door zich als christelijk-sociaal 
te profileren?  
Ik heb geen bezwaar tegen de term ‘christelijk-so-
ciaal’, maar we moeten wel beseffen dat christelijke 
politiek meer is dan sociale politiek. Ook duurzaam-
heid behoort bijvoorbeeld tot onze speerpunten.

Christelijk-sociaal betekent toch ook (en vooral) een 
samenlevingsvisie? 
Als we christelijk-sociaal verstaan als nadruk op 
onderscheiden verantwoordelijkheden vind ik dat 
prima. Het leven van mensen in de samenleving 
moet centraal staan. Maar dat behoeft dan wel 
uitleg, want de term ‘christelijk-sociaal’ kan mensen 
gemakkelijk op het verkeerde been zetten. Boven-
dien moeten we het belang van de overheid niet 
onderschatten. Die moet wel de ongebondenheid 
van de mensen bedwingen. Ze heeft een belangrijke 
eigen taak, zeker als belangen van de medemens 
op het spel staan. Mensen kunnen niet onbelem-
merd hun eigenbelang uitleven. De klassieke grond-
rechten bieden daarbij een goede begrenzing tegen 
het overheidsoptreden. 
 
De ChristenUnie moet in de Tweede Kamer de rol 
van oppositiepartij weer op zich nemen. Hoe kan de 
fractie zich onderscheiden in de oppositie? 
Laten we respect voor mensen centraal zetten. 
De mens, ongeacht zijn sekse, ras, godsdienst, 
enzovoort. Dat vind ik erg belangrijk. In het ver-
lengde hiervan moeten we de zorg voor de zwakken 
blijven benadrukken, evenals duurzaamheid. En 
niet te vergeten: degelijke overheidsfinanciën. Laten 
we dit stevig neerzetten en niet technocratisch en 
populistisch worden. In het populisme is de wil van 
de burgers en de wekelijkse opiniepeilingen leidend 
voor politieke keuzes en is zoveel mogelijk zetels 
halen het ultieme doel. De ChristenUnie moet een 
beginselpartij blijven.

THEOCRATIE 
U bent bezig met een proefschrift met veel 
aandacht voor theocratie. Is de ChristenUnie een 
theocratische partij?
De ChristenUnie is geen theocratische partij en zou 
dat ook niet moeten zijn. Aan de basis zitten wel 
theocratische noties, die je ook moet vasthouden. 
God regeert en de overheid staat in zijn dienst. Maar 
we jagen geen staatsbestel na waarin de overheid 
partij kiest voor een kerk of godsdienst. In een the-
ocratie hebben kerk en staat een bepaalde relatie 
en trekken ze samen op om leiding te geven aan de 
samenleving. Dat is SGP-visie, al proef ik dit soms 
ook in ChristenUnie-kring. 

Dus wel christelijke politiek, maar geen christelijke 
overheid?
Precies. We moeten iedere schijn van theocratie 
vermijden en geen belijdende overheid nastreven. 

Jurn de Vries was jarenlang hoofdredacteur 
van	het	Nederlands	Dagblad	(1974-2001).	Hij	was	
actief in de gemeenteraad van Amersfoort en was 
in	de	periode	1999	tot	2003	en	in	2007	lid	van	de	
Eerste Kamer. Hij was een van de eerste hoofdre-
dacteuren van Denkwijzer. Hij is momenteel bezig 
met een proefschrift over het theocratiebegrip van 
de theoloog Van Ruler.
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In de visie van het GPV moest de Grondwet Gods 
naam vermelden. Daar heb ik toch wel afstand van 
genomen. En ook het huidige kernprogramma bevat 
theocratisch getinte zinnen. Denk aan: “Wij geloven 
dat de overheid haar ambt van Godswege draagt 
en de opdracht heeft de publieke samenleving te 
richten op de dienst aan de Allerhoogste.” Dergelijke 
formuleringen kunnen gemakkelijk worden misver-
staan. 
Tegelijk: theocratie betekent niet neutraliteit. De 
overheid is onpartijdig, maar nooit neutraal. Ze moet 
onderscheiden tussen goed en kwaad. Als christe-
lijke partij proberen we Bijbelse waarden en normen 
doorgang te laten vinden naar overheidsbeleid, be-
seffend dat verschillende meningen gelijke rechten 
hebben. Ook al zijn we overtuigd van de Waarheid, 
we moeten nadenken hoe we politici met een ander 
denkkader kunnen bereiken.  

Kunt u wat met de benaderingen van Ad de Bruijne 
en Stefan Paas? 
In de visie van De Bruijne kan ik me goed vinden. 
Het werk van O’Donovan heb ik zelf ook gelezen 
en dat bevat waardevolle elementen. Ik ben mede 
daardoor wel veranderd op bepaalde onderdelen. 
In het verleden heb ik bijvoorbeeld wel geijverd voor 
invoering van het ambtsgebed in Amersfoort. Toen 
het katholieke Hoogland, waar men ambtsgebed 
had, bij Amersfoort werd gevoegd zag ik een kans 
om dat ter sprake te brengen. Dat zou ik vandaag 
niet meer doen. Om met O’Donovan te spreken: je 
mag er van genieten als zoiets er is, maar je moet 
het niet als programmapunt nastreven. Het is ook 
geen Bijbelse opdracht. Het kan je gegeven worden. 
Laten we ook beseffen dat we leven in een ‘niet 
meer christelijke’ tijd. We mogen net als de ballingen 
in Babel bidden voor het welzijn van de stad, mee-
doen als kinderen van God en vragen om een stil en 
rustig leven. Maar we moeten geen christelijke staat 
willen nastreven.    

STAATSCOMMISSIE 
U maakte deel uit van de staatscommissie Grond-
wetsherziening die op 11 november haar rapport 
presenteerde. De discussie over een preambule 
raakt aan dit thema, hoe ging u hiermee om? 
Uiteindelijk heb ik geen voorstel ingediend om de 
naam van God in de preambule te krijgen. Dat was 
een getuigenis geweest en dat kan goed zijn, maar 
het was hier niet effectief en niet op zijn plaats. Een 

preambule wil de identiteit van een natie omschrij-
ven en het christelijk geloof hoort daar tegenwoordig 
simpelweg niet meer bij. Historisch gezien natuurlijk 
wel, maar de historie is niet de norm. Ik heb wel iets 
voorgesteld als: ‘De Nederlandse staat is voortge-
komen uit een vrijheidsstrijd tegen tirannie.’ Maar 
uiteindelijk hebben we geen preambule voorgesteld. 
Uit gebrek aan consensus over de Nederlandse 
identiteit. 

Wat staat er wel in de voorstellen? 
Een mooi resultaat vind ik het voorstel tot invoering 
van een algemene bepaling als inleidend artikel van 
de Grondwet. Daarin staat onder meer dat Neder-
land een democratische rechtsstaat is en dat de 
overheid de menselijke waardigheid beschermt. Ik 
heb er nog wel bij stilgestaan of dat laatste wel zo 
Bijbels verantwoord was. De mens is immers een 
gevallen wezen, onwaardig in Gods ogen. Maar te-
gelijk is hij toch ook een schepsel van God, gescha-
pen naar Zijn beeld. We gaan de mussen te boven. 
[Hij	pakt	een	Bijbel	erbij	en	leest	Jacobus	3,9:]	‘Met	
onze tong zegenen we onze Heer en Vader, en we 
vervloeken er mensen mee die God heeft gemaakt 
als zijn evenbeeld.’ 

Gaat er wat gebeuren met het rapport? 
Meestal gebeurt er weinig met rapporten van derge-
lijke staatscommissies. Hopelijk ditmaal wel, minister 
Donner heeft in ieder geval affiniteit met de materie. 

Tast het kabinet-Rutte fundamentele rechten aan? 
Het wil de grenzen van verdragen opzoeken waar 
het gaat om het toelaten van immigranten, blijkt uit 
het regeerakkoord.  
Wat wij als commissie hebben gedaan is precies 
het tegenovergestelde. Wij zeggen: internationale 
verdragen en toepassingen mogen niet tegen de 
waarden van onze Grondwet, zoals de menselijke 
waardigheid, ingaan. Dus zelfs als de Veiligheids-
raad een oorlog of gevangenispraktijken als in 
Guantanomo bay toelaat, dan moet Nederland 
kritisch zijn. Wij vinden internationale verplichtingen 
belangrijk, maar ze moeten in overeenstemming zijn 
met de maatstaf van de menselijke waardigheid. 
Daar behoren ook de voorstellen van dit kabinet aan 
te worden getoetst, ook als die wijzigingen van die 
verdragen inhouden. En het is zeer de vraag of de 
zaken die Rutte wil wijzigen die toets zullen door-
staan. n

TOEN HOOGLAND, WAAR MEN AMbTSGEbED HAD, bIJ 
AMERSfOORT WERD GEVOEGD ZAG IK EEN KANS OM DAT TER 
SPRAKE TE bRENGEN. DAT ZOU IK VANDAAG NIET MEER DOEN.
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Politiek gezien was Velema een intelligent denker 
die zich niet zomaar in een hokje liet stoppen. Voor 
GPV-ideoloog A.J. Verbrugh was dat eind jaren 
zestig reden om hem een ‘zwevende figuur’ te 
noemen. Velema wortelde duidelijk in de traditie van 
de Antirevolutionaire Partij (ARP), maar had tevens 
sympathie voor het GPV en de SGP. Bij geen van 
die drie partijen voelde hij zich uiteindelijk écht thuis. 
Wat waren de hoofdlijnen in Velema’s denken over 
politiek en maatschappij?

‘WAT VLESELIJK!’ 
In essentie was politiek voor Velema een geestelijke 
zaak en heeft een christen de taak om een ‘profe-
tisch geluid’ te laten horen. Een christelijk politicus 
moet afhankelijk zijn, nederig, vertrouwend en 
‘gedragen door de wetenschap dat God het wil’. 
Velema had zich gestoord aan de houding van de 
RPF	in	1977	(toen	men	hoopte	op	acht	tot	tien	zetels)	
en van de ChristenUnie in 2002 (toen volop werd 
gespeculeerd over regeringsdeelname). Dat Tineke 
Huizinga tot tweemaal toe met voorkeursstemmen 
in de Kamer werd gekozen was volgens Velema een 
teken dat de ChristenUnie dreigde te vallen voor de 
verlokkingen van de wereld. ‘Wat vleselijk!’ riep de 
predikant uit.1

In het denken van Velema zat een mild theocratische 
trek, die goed vergelijkbaar is met het theocratisch 
genormeerde democratisch staatsbestel dat de RPF 

door de jaren heen heeft voorgestaan.2 Hij vond 
dat de overheid ook de taak had om het christelijke 
in onze samenleving te versterken. Daarom was 
hij bijvoorbeeld tegenstander van het verlenen van 
overheidssubsidies aan niet-christelijke organisaties. 
Een neutrale overheid was volgens Velema automa-
tisch een overheid die de secularisatie zou versnel-
len. Aan de andere kant vond hij dat er bij de SGP 
een te sterke nadruk lag op het idee dat de overheid 
de plicht had valse godsdienst te bestrijden.3

LINKS-RECHTS ALS bIJZAAK 
Het belangrijkste onderscheid was voor Velema 
niet dat tussen links en rechts of progressief en 
conservatief, maar de antithese tussen christelijk en 
niet-christelijk.	Toen	de	ARP	in	1952	voor	het	eerst	
met de PvdA ging regeren behoorde hij dan ook niet 
tot degenen die hier ernstig tegen in verzet kwamen. 
Zowel de socialisten als de liberalen gingen uit van 
een niet-christelijke ideologie en daarom waren 
beide stromingen in Velema’s ogen eenzijdig. Begin 
jaren zestig, toen hij meende dat het christelijke pro-
fiel van de ARP ging verwateren, sloeg bij Velema 
de verontrusting toe. In de jaren zestig werd de 
partij verscheurd tussen ‘radicale’ en ‘verontruste’ 
minderheden. Velen uit de laatste groep, waaronder 
Velema, vertrokken.4

Velema’s Christelijke Gereformeerde Kerken waren 
een	smeltkroes	van	bevindelijke,	orthodoxe	en	later	

De ‘ki ngmaker’
DOOR REMCO VAN MULLIGEN 

Een	kingmaker	–	zo	hoorde	ik	iemand	onlangs	ds.	Jan	Velema	(1917-2007)	
noemen. Treffender kan bijna niet. De christelijk-gereformeerde predikant 
heeft een rol van betekenis gespeeld in zijn kerk, in de mediawereld 
en	in	de	politiek.	Hij	stond	onder	andere	in	1975	aan	de	basis	van	een	
nieuwe partij: de Reformatorische Politieke Federatie. In die partij steunde 
hij de getuigende politiek van Meindert Leerling. In dit artikel staat de 
maatschappijkritiek van Velema centraal, met als centrale vraag: wat kan de 
ChristenUnie anno 2010 met het denken van deze predikant?
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ook meer evangelische gelovigen. Velema stond 
qua visie midden tussen deze groepen in. Hij was 
zonder	meer	een	rationeel	en	orthodox	man,	maar	
voelde zich ook aangetrokken tot het bijna mystieke 
van de bevindelijken en het getuigende élan van 
de evangelischen. Juist zijn centrale positie in een 
kerkgenootschap dat bijna van diversiteit uit elkaar 
barst, maakte Velema uitermate geschikt om een 
bindende figuur te zijn bij al even diverse organisa-
ties in de politiek (ARP, RPF) en media (EO, Koers).

KINGbREAKER ZONDER HEIMWEE 
De tweehoofdige fractie waarmee de RPF tussen 
1981	en	1985	in	de	Tweede	Kamer	debuteerde,	was	
een goede afspiegeling van de interne diversiteit: 
fractievoorzitter Meindert Leerling, Gereformeerde 
Bonder, oud-EO-journalist, hanteerde in de Kamer 
een getuigende, evangelische stijl; Aad Wagenaar 
kwam van de VU en uit de rechterflank van de ARP 
en was in zijn uitingen veel zakelijker en ‘politieker’. 
Toen de twee het centrale punt werden van een 
conflict dat de hele RPF verscheurde, was het par-
tijbestuur zo slim om Velema in te zetten als troef. 
De predikant bepleitte op een partijbijeenkomst eind 
1984	in	een	twee	uur	durende	filippica	dat	volgens	
het bestuur Wagenaar hoofdschuldige was aan de 
ontstane situatie. Dit bezegelde het lot van de par-
lementariër, die enkele maanden later de fractie en 
de partij verliet. Velema was niet alleen kingmaker, 
maar ook kingbreaker. Hij voelde goed aan hoe de 
verhoudingen lagen en kon een beslissing forceren.
Samenvattend kan Velema getypeerd worden als 
iemand die met overtuiging reformatorisch geloofde 
en in politiek opzicht antirevolutionair dacht. Andries 
Knevel zag Velema als iemand die enerzijds heim-
wee had naar lang vervlogen tijden, maar anderzijds 
middenin de postmoderne wereld stond.5 Dat laat-
ste is absoluut waar: Velema was overtuigd, maar 
niet verstard. Of hij heimwee had waag ik te betwij-

felen.	In	een	interview	in	2007,	enkele	maanden	voor	
zijn overlijden, verklaarde Velema naar geen enkel 
tijdperk terug te willen. Nederland was in de jaren 
vijftig misschien christelijker geweest, maar doordat 
orthodoxe	protestanten	sindsdien	een	minderheid	
waren geworden, waren ze ook meer naar elkaar 
toe gegroeid. In dat opzicht had hij absoluut geen 
heimwee naar het verleden.

PROfETISCH PERSPECTIEf
In Velema’s beschouwingen over de stand van 
zaken aan het begin van de eenentwintigste eeuw 
overheerste altijd het geestelijke. De wereld sinds 11 
september 2001, getekend door groeiende angst, 
veiligheidsmaatregelen en steeds verdere inperking 
van de privacy, bezag hij vooral door de bijbelse bril 
van de verwachting van de eindtijd. Ook bij specifiek 
Nederlandse aangelegenheden, zoals een congres 
naar aanleiding van de vijfentwintigste verjaardag 
van de abortuswet in 2006, was hij meer predikant 
dan politicus: ‘de dood wordt getolereerd, moord 
gelegaliseerd. Het is de omkering van waarden, 
waarover de profeet Jesaja al sprak.’6

Velema was zich ook sterk bewust van een schei-
ding van geesten die zich in de samenleving – en 
ook in eigen, gereformeerde kring – had voltrokken. 
Met progressieve denkers in protestantse kring had 
hij moeite omdat ze het dynamische, het verande-
ren, tot ‘afgod’ hadden gemaakt. Wie meende dat 
socialisme en christendom in politiek opzicht te 
verenigen waren kon rekenen op zijn afkeuring: de 
PvdA	putte	uit	een	ideologische	bron	die	Marx	en	
Christus op gelijke voet zette als maatschappelijke 
hervormers.7 Volgens Velema was die denkwijze ten 
diepste antichristelijk.
Naast het socialisme keurde Velema ook het 
opkomend populisme af. Dit populisme was in 
tegenstelling tot socialisme een stroming zonder 
ideologie, het was een vorm van ‘nihilisme’. Zowel 

De ‘ki ngmaker’
DE ACTUALITEIT VAN HET DENKEN VAN JAN VELEMA  
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de reactionaire Boerenpartij als het libertijnse D66 
waren er uitingen van. Ook op deze partijen kon 
een christen zijn vertrouwen niet stellen. De partij 
van ‘boer’ Hendrik Koekoek kon op redelijk wat 
sympathie rekenen in christelijk-gereformeerde 
kringen. Velema vond de Boerenpartij echter 
‘revolutionair’ en vond dat gereformeerden die deze 
partij steunden (eigen)belang voor beginsel lieten 
gaan.

bONDGENOOT SGP? 
Aan de andere kant zag hij een gevaar dat de 
RPF en de ChristenUnie zouden vergeten dat hun 
belangrijkste bondgenoten bij de SGP zaten. Al in 
de jaren vijftig betreurde Velema het dat ‘zijn’ ARP 
vooral samensprak met de (hervormde) CHU, terwijl 
ze de SGP en het GPV links liet liggen. In de jaren 
tachtig waren de banden tussen de RPF en de 
staatkundig-gereformeerden hecht. Velema betreur-
de het zeer toen de relatie tussen beide partijen in 
de jaren negentig steeds afstandelijker werd.
 Toen Kars Veling in de aanloop naar de verkiezin-
gen van 2002 uitspraken deed over de toelaatbaar-
heid van het eten van een ijsje op zondag, waar-
schuwde Velema dat een deel van de kiezers zou 
weglopen naar de SGP. Dat de ChristenUnie in een 
debat over zondagsopening van winkels samen-
werkte met de PvdA en niet met de SGP, vond de 
predikant ook geen goede zaak. In de ogen van 
Velema was de ChristenUnie los van haar anker, 
waardoor de partij geen stabiele positie meer innam 
tussen links en rechts, maar was gaan zwabberen.
In een land waar hooguit nog enkele procenten van 
de	bevolking	orthodox-protestants	is,	moeten	de	
klein-christelijke partijen samenwerken. ‘We zul-
len ons niet belachelijk moeten maken door onze 
verdeeldheid, het berijden van stokpaardjes’, zei hij 
in	een	redevoering	op	26	oktober	1974,	die	als	de	
grondslag van de RPF beschouwd kan worden.8	

Bijna dertig jaar later, toen de ChristenUnie zich 
steeds vaker verwijderde van de SGP, verzuchtte hij: 
‘soms zou ik wensen dat er maar een kiesdrempel 
kwam’.9

DE ACTUELE WAARDE VAN VELEMA
Jan Hendrik Velema was een kind van de generatie 
die ‘aan de macht’ was toen in de jaren vijftig, zestig 
en zeventig ons land in levensbeschouwelijk opzicht 
onherkenbaar veranderde. In zijn antwoord daarop 
is ook duidelijk de antithetische houding zichtbaar 

die	hij	met	veel	van	zijn	orthodox-protestantse	
generatiegenoten deelde.10 In de jaren tachtig ein-
digde echter de periode van polarisatie. Den Uyl en 
Wiegel maakten plaats voor Lubbers en Kok. Ook 
in reformatorisch-evangelische kringen drong een 
nieuwe generatie door tot de top, met mensen als 
Andries Knevel en (iets later) André Rouvoet. Deze 
generatie zag de wereld minder in termen van ‘wij’ 
en ‘zij’ en richtte zich op dialoog.11

Hoewel Velema dus duidelijk een kind was van zijn 
tijd, is het goed om zijn maatschappijvisie en zijn 
kritische houding jegens de ChristenUnie serieus te 
nemen. Velema voelde zich als christelijk-gerefor-
meerde ‘tusschen de vuren’: tussen evangelisch, 
gereformeerd en bevindelijk. Dat is een gevoel waar-
in de ChristenUnie zich moet herkennen. Daardoor 
is het voor deze partij lastig om een duidelijk profiel 
te hebben, veel moeilijker dan voor de SGP.
Het eerste vlak waarop men anno 2010 inspiratie 
kan putten uit Velema’s denken is zijn behoefte 
om tot een ‘katholiek gereformeerde’ oecumene 
te komen. Op kerkelijk gebied was hij betrokken bij 
allerlei samensprekingen tussen kerkgenootschap-
pen. In de politiek bepleitte hij eerst de eenheid van 
ARP en SGP, later die van GPV, RPF en SGP. De 
verwijdering tussen ChristenUnie en SGP deed hem 
pijn. Kijkend naar de botsingen over en weer die de 
laatste	jaren	plaatsvonden,	met	als	anticlimax	het	uit	
elkaar gaan van beide partijen in het Europees Par-
lement	in	2009,	is	er	maar	één	conclusie	mogelijk:	
de realisatie van Velema’s droom is steeds verder 
weg geraakt. De discussie over wel (SGP) of niet 
(ChristenUnie) regeren met de PVV heeft dat dit jaar 
nog eens benadrukt.

D66 EN PVV: ééN POT NAT
Egbert Schuurman en Gert-Jan Segers schreven 
in september 2010 in het Nederlands Dagblad een 
stuk waarin ze uitlegden waarom de ChristenUnie 
wél met D66 en niet met de PVV wil regeren.12 Voor 
Velema was dat, zou je kunnen zeggen, één pot nat. 
Net als Maarten van Rossem in zijn dit jaar versche-
nen pamflet Waarom is de burger boos?, maakte 
ook Velema de verbinding tussen links (SP, D66) en 
rechts (Boerenpartij, LPF, PVV) populisme.13 Voor 
veel generatiegenoten van Velema was het legalise-
ren van abortus een van de belangrijkste ‘tekenen 
des tijds’. Voor velen in de ChristenUnie is dat nog 
steeds zo en is D66 het symbool van de pro choice 
beweging. Het aannemen van de abortuswet, eind 
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1980,	ervoer	men	als	het	einde	van	christelijk	Ne-
derland, het einde van de rechtsstaat. Voor Velema 
was D66, net als Provo en de Boerenpartij, het 
product van een oprukkend nihilisme.
De voorkeur van de ChristenUnie voor D66 boven 
de PVV kan te maken hebben met een verlinksing 
van de partij, die Velema in 2002 al meende te kun-
nen vaststellen. De verzorgingsstaat en een grotere 
rol van de overheid zijn na vele jaren van verzet nu 
geaccepteerd. Dat lijkt haaks te staan op de traditie 
van verontruste antirevolutionairen, die ontstond 
toen de kabinetten-Drees met hulp van onder ande-
re de ARP de verzorgingsstaat steeds verder deed 
uitdijen. ‘Een christen leeft niet van Drees, maar uit 
de hand des Heeren’, schreef Velema destijds.14 

CHRISTELIJK-SOCIAAL: INNERLIJK 
TEGENSTRIJDIG  
Qua sociaal, cultureel en economisch beleid zat de 
RPF in de jaren tachtig op de lijn van de VVD. Sinds-
dien is overheidsinvloed en overheidsfinanciering 
steeds meer geaccepteerd geraakt. Op het gebied 
van subsidiepolitiek is de ChristenUnie hardhandig 
geconfronteerd met het gegeven dat Nederland 
niet alleen post-seculier maar ook post-christelijk 
is. Velema wilde geen subsidies verlenen aan niet-
christelijke organisaties, maar tegenwoordig is het 
andersom: in de maatschappij klinkt steeds vaker 
verzet tegen subsidieverstrekking aan christelijke 
organisaties. Onder andere de SGP heeft dat on-
dervonden.
Na drie jaar geregeerd te hebben met de PvdA, 
waarna de ChristenUnie ook nog eens afstand nam 
van de centrum-rechtse coalitie die deze herfst is 
gevormd, lijkt zij als christelijk-sociale partij definitief 
een plek te hebben gevonden links van het politieke 
centrum. Het betoog dat Roel Kuiper een maand na 
de Kamerverkiezingen hield15, om de ChristenUnie 
voortaan alleen nog maar ‘christelijk’ te noemen, 
is in lijn met de visie van Velema, dat christelijke 
politiek moet uitstijgen boven ‘sociaal’ en ‘liberaal’. 
Die laatste twee begrippen zijn beide beperkter dan 
het begrip ‘christelijk’. Christelijk-sociaal is daarmee 
niet zozeer een pleonasme, als wel een term die een 
innerlijke strijdigheid in zich heeft.

1  ‘Christelijke politiek vraagt meer geestelijk gehalte’, Ne-
derlands Dagblad	(30	mei	2002).

2  Onder andere uitgewerkt in: A. Rouvoet, Reformatorische 
staatsvisie: de RPF en het ambt van de overheid (Nun-
speet	1992).

3  ‘Subsidiepolitiek’, De Wekker 70	(24	februari	1961).	De	
discussie	over	art.	36	NGB	wordt	geanalyseerd	in:	K.	van	
der Zwaag, Onverkort of gekortwiekt? Artikel 36 van de 
Nederlandse Geloofsbelijdenis en de spanning tussen 
overheid en religie	(Heerenveen	1999).

4  J.J. van den Berg, Deining: koers en karakter van de ARP 
ter discussie, 1956-1970	(Kampen	1999).

5 ‘In memoriam ds. J.H. Velema’, CV-Koers	1-9-2007.
6  ‘Jubileum met een rouwrand’, Nederlands Dagblad	29	

april 2006.
7  ‘De Geref. Synode en de P.V.D.A.’, De Wekker 73	(14	
februari	1963).

8  ‘Waarom is heroriëntatie en hergroepering in de politiek 
nodig?’, Bezinning	(november	1974).

9  ‘Christelijke politiek vraagt meer geestelijk gehalte’, Ne-
derlands Dagblad	30	mei	2002.

10  Veel	orthodoxe	protestanten	vonden	dat	de	politieke	en	
sociaal-culturele elites teveel meebogen met de verande-
ringen, waardoor ze deze veranderingen in feite institu-
tionaliseerden. Je zou kunnen zeggen dat zij daarmee 
vooruit liepen op de these van James Kennedy in Nieuw 
Babylon in aanbouw	(Amsterdam	1995).

11  Generatiewisseling als verklarende factor speelt een grote 
rol in Hans Righarts De eindeloze jaren zestig (Amsterdam 
1995).	Dat	boek	laat	ook	meteen	de	beperkingen	zien	van	
de wisselende-generatiethese.

12  Egbert Schuurman en Gert-Jan Segers, ‘PVV of D66: het 
maakt echt uit’, Nederlands Dagblad	(18	september	2010).

13		Maarten van Rossem, Waarom is de burger boos? Over 
hedendaags populisme	(Amsterdam	2010)	26-27.

14		‘Noodwet Ouderdomsvoorziening’, De Wekker 61	(15	
februari	1952).

15  Roel Kuiper, ‘Alleen “christelijk” is een betere CU-vlag’, 
Nederlands Dagblad	(9	juli	2010).

Remco van Mulligen is historicus. Hij schrijft 
momenteel een proefschrift over het ontstaan van 
een ‘reformatorisch evangelische beweging’.

EINDNOTEN

KIJKEND NAAR DE bOTSINGEN OVER EN WEER DIE DE LAATSTE 
JAREN PLAATSVONDEN, IS ER MAAR ééN CONCLUSIE MOGELIJK: 
DE REALISATIE VAN VELEMA’S DROOM IS STEEDS VERDER WEG 
GERAAKT. 

OPTIMISME 
Geïnspireerd door de kritische houding van Jan 
Hendrik Velema kan je met enig optimisme vooruit-
kijken:	de	teleurstellende	verkiezingsuitslag	van	9	
juni 2010, met slechts vijf zetels voor de Christen-
Unie, dwingt de partij precies tot wat deze dominee 
altijd zo vurig heeft bepleit: nederigheid, afhankelijk-
heid en de ‘vreze des Heeren’. Dat de PvdA geen 
vriend is van de ChristenUnie, is de laatste drie jaar 
meermalen goed duidelijk geworden. Het einde van 
deelname aan een coalitie is een goed moment om 
te evalueren of de ChristenUnie nog voldoende in 
contact staat met haar roots. n
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DOOR MAARTEN VOGELAAR 

Media zijn links, evenals de 
politie, de wetenschap en 

de rechterlijke macht; op het 
pluche zat een zelfverrijkende 

elite die met linkse hobby’s ons 
land naar de knoppen heeft 
laten gaan; hoewel overal in 
ons land de teloorgang van 
onze cultuur zichtbaar was, 

bleven de linkse dromers 
doof voor de kritiek van de 

gewone Nederlander. Dit soort 
ideeën zijn nu gemeengoed, 

maar bestaan nog maar kort. 
Op welke manier heeft deze 

cultuuromslag zich voltrokken?  

neoconservatieve 
Het 

moment
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Mijns inziens hebben neoconservatieve ideeën een 
centrale rol gespeeld bij de verrechtsing van het 
publieke en politieke debat.1 Om dit aan te tonen 
ga ik allereerst in op de rechts-populististische 
partijfamilie, waarbij ik aanteken dat het succes van 
de PVV een andere verklaring vraagt. Ik lanceer 
de stelling dat de verrechtsing een late reactie is 
op de progressieve dominantie vanaf de culturele 
revolutie eind jaren zestig. Deze intellectuele 
tegenbeweging heeft zich laten inspireren door 
het succes van de neoconservatieven in Amerika 
en heeft een verandering in het publieke discours 
weten te bewerkstelligen. De ideeën bieden heldere 
antwoorden en oplossingen voor de culturele 
verwarring die er in ons land is ontstaan. Geert 
Wilders weet met zijn partij handig en succesvol 
gebruik te maken van dit neoconservatieve 
gedachtegoed, terwijl conservatieve denkers met 
deze uitkomst minder goed raad weten.

ExTREEM-RECHTS? 
Overal in West-Europa bestaan partijen of politici 
die we aanduiden met rechts-radicaal of anti-immi-
gratie. Denk aan de FPÖ (Oostenrijk) of het Vlaams 
Belang (België). Bij onderlinge vergelijking blijkt het 
een bonte verzameling aan partijen, maar op de één 
of andere manier voelen we aan dat ze ideeën met 
elkaar delen. Vanouds werden zulke ideeën aange-
duid	als	extreem-rechts,	op	basis	van	onderzoek	
naar	het	fascisme	uit	de	jaren	’30	en	’40	van	de	
vorige eeuw. Het werd gekarakteriseerd door een 
anti-democratisch karakter, antisemitisme, racisme, 
nationalisme en de verheerlijking van geweld. 
Natuurlijk waren deze ideeën lastig vast te stellen, 
omdat het uiten ervan in Nederland strafbaar is. In 
de jaren tachtig is CPN-voorman Janmaat zelfs nog 
veroordeeld voor discriminatie, omdat hij stelde dat 
Nederland vol was. Maar toen Pim Fortuyn in ons 
land op de ‘puinhopen van Paars’ furore maakte, 
was de verwarring groot. Deze politicus paste niet in 
het klassieke schema en wist allerlei gevoelige pun-
ten in de samenleving bloot te leggen. De nieuwe 
partijen die vanaf de jaren negentig overal in Europa 
ontstonden, kwamen niet echt overeen met de 
klassieke kenmerken van fascisme. Er waren nieuwe 
concepten nodig om deze nieuwe partijen objectief 
te kunnen omschrijven. 

DRIE KENMERKEN RECHTS-POPULISME
Eigenlijk is er pas sinds kort enige wetenschap-

pelijke consensus over een adequate omschrijving 
van deze rechts-populistische partijfamilie. Grofweg 
gesproken kan de basisideologie worden opgevat 
als een combinatie van nativisme, autoritarisme 
en populisme.2 Nativisme omvat een strikte om-
schrijving van wat wel en niet tot de homogene 
groep behoort; een combinatie van nationalisme en 
xenofobie.	Het	tweede	begrip,	autoritarisme,	duidt	
op het geloof in een helder geordende samenleving, 
waarin de staat law and order garandeert. De derde 
poot van rechts is de ideologie van het populisme. 
Juist omdat politieke elites de wensen van de 
gewone Nederlander hebben genegeerd, is er voor 
rechts-populisten niets heiliger dan de ‘algemene 
wil van het volk’. Politicologisch onderzoek naar 
het rechts-populisme (zoals ik deze partijen in het 
vervolg zal noemen), toont aan dat er al in de jaren 
negentig een stabiel percentage van het electoraat 
bestond dat deze opvattingen huldigde, maar niet in 
de gelegenheid was om deze voorkeur in politieke 
zin duidelijk te maken. 

AfWIJKENDE NEDERLANDSE SITUATIE 
Zowel de partij van Pim Fortuyn als van Geert Wilders 
zijn niet goed inpasbaar in de rechts-populistische 
partijfamilie, aangezien zij in eerste instantie vooral 
ageerden tegen de cultuurrelativistische mentaliteit 
van de progressieve politiek op basis van typisch 
liberale waarden. Beide politici laten zich in eerste 
instantie het beste omschrijven als conservatief-
liberaal. Zij hekelden de PvdA, de ‘D66-rechters’ en 
de ‘multiculti-clubs’ en stelden dat het vanaf de jaren 
zestig was fout gegaan en trachtten daarbij elke mo-
gelijke	associatie	met	extreem-rechts	te	vermijden.

HET CONSERVATIEVE MOMENT 
Mijn stelling luidt dat de opmerkelijke weerzin tegen 
‘links’ verklaard dient te worden als een late reac-
tie op de culturele revolutie van de jaren zestig die 
met de kabinetten Paars haar politieke hoogtepunt 
bereikte. Intellectuelen van allerlei snit organiseer-
den zich in 2000 om het tij te keren en een conser-
vatieve tegenbeweging in gang te zetten. Hoewel 
hun achtergrond verschillend was – liberaal of juist 
moreel conservatief – deelden zij hun verzet tegen 
de progressieve dominantie in ons land. Aan deze 
“coalitie van denkrichtingen” zijn namen verbonden 
als Frits Bolkestein, Bart-Jan Spruyt, Paul Cliteur en 
Andreas Kinneging.3

“Het conservatieve moment is gekomen”, zo kon-
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digde Joshua Livestro in maart 2001 aan. “Er heeft 
zich in de afgelopen vijfentwintig jaar een ware 
revolutie voltrokken in het conservatieve denken in 
de Westerse wereld. Daar moeten conservatieven in 
Nederland nu de vruchten van proberen te pluk-
ken”.4 Deze historische woorden schreef Livestro, 
één van de initiatiefnemers van het Nederlandse 
platform voor conservatisme - de Edmund Burke 
Stichting (EBS) - prikkelend in het NRC Handels-
blad. De EBS - drijvende kracht en spil achter het 
verzet - heeft zich in haar beginjaren nooit duidelijk 
uitgesproken over de te volgen koers. Het was 
de intentie om via de geleidelijke weg bestaande 
partijen en instituties te beïnvloeden, maar men 
worstelde hoe men de macht van de progressieve 
cultuur in ons land überhaupt zou kunnen doorbre-
ken. Om het als oubollig bekendstaande conser-

vatisme daadwerkelijk salonfähig te maken in het 
publieke debat, waren er heldere antwoorden en 
vooral concrete politieke stappen nodig.

NEDERLAND: VAN CONSERVATIEVE CULTUUR… 
Het is opmerkelijk dat het intellectuele verzet tegen 
de culturele revolutie van de jaren zestig pas in 
een nieuw millennium op gang is gekomen. Dit 
heeft alles te maken met de Nederlandse politieke 
geschiedenis, waarin niet de sociale maar de cul-
turele kwestie ons land in tweeën deelde. Doordat 
de confessionele emancipatie aan de arbeiders-
beweging voorafging, groeiden de liberalen met 
de socialisten uit tot progressieven en de confes-
sionelen tot antimoderne conservatieven (antire-
volutionairen). Tot ver in de twintigste eeuw bleef 
het politieke spectrum verdeeld tussen aan de ene 
kant zij die vertrouwen hadden in de oordeelskracht 
van rationele individuen en de maakbaarheid van 
maatschappelijke verhoudingen (links) en aan de 
andere kant de antirevolutionairen en katholieken 
met hun antiliberale beginselpolitiek (rechts). De 
tweede, sociaal-economische scheidslijn tussen 
links (progressief) en rechts (kleine overheid) heeft in 
de Nederlandse politieke geschiedenis een kleinere 
rol gespeeld.
De socioloog Van Doorn concludeert in dit ver-
band dat alle partijen door de harde confessionele 
scheidslijnen gericht waren op consensus en gelei-
delijke ontwikkeling van ons land. Eigenlijk kenden 
alle stromingen in de hele Nederlandse politiek een 
“zekere christelijke signatuur”, waardoor het orga-
nische samenlevingsmodel van Kuyper zo breed 
gedragen werd.5 Juist in de aanwezigheid van een 
conservatieve cultuur betekende de progressieve 
omslag eind jaren zestig zo’n enorme breuk in de 
politieke werkelijkheid. De jaren zestig leek geen 
serieuze tegenbeweging op gang te hebben ge-
bracht, omdat de intellectuele elite zelf het voortouw 
had genomen in deze omwenteling en een enkele 
conservatieve stem gemakkelijk als reactionair en 
irrelevant terzijde kon worden geschoven. 

… NAAR PROGRESSIEVE DOMINANTIE
De tweede helft van de twintigste eeuw is, met de 
ontzuiling en de naoorlogse politieke pogingen om 
de macht van de confessionelen te breken, te type-
ren als “de wederkeer van progressieve dominantie 
en dynamiek”.6 Het is de periode van uitbouw van 
de verzorgingsstaat, de Europese eenwording, en 

VIER KENMERKEN NEOCONSERVATISME
1.  Een positieve waardering van de Verlichting, de 

Franse Revolutie en de daaruit voortgekomen 
vruchten van rationaliteit en een optimistisch 
maakbaarheids- en vooruitgangsgeloof.7

2.   Morele helderheid en een modelmatig wereld-
beeld met een uitgesproken feindmarkierung. 
Dit wil zeggen dat een moreel verwerpelijke 
vijand die met zijn cultuur of ideologie de Wes-
terse wijze van leven bedreigt, zonder mede-
dogen en met alle middelen bestreden dient te 
worden. 

3.			Een	statische,	monolithische	opvatting	van	cul-
tuur en traditie, en niet (zoals in het Burkiaans 
conservatisme) cultuur als iets dat interactief is 
en voortdurend in beweging. Volgens de neo-
cons moet de staat een eenheidsscheppende 
consensus of collectieve identiteit aan de 
samenleving bieden, wil zij niet ten ondergaan 
aan de moderniteit. Daarom benadrukt men 
de noodzaak én mogelijkheid van revitalisering 
van de samenleving door middel van vormende 
instituties, zoals een christelijke moraal, goede 
scholing en democratische systemen. 

4.			Er	is	een	orde	der	dingen	waar	universele	
deugden uit af te leiden zijn. Onze liberaal-
democratische waarden beantwoorden daar 
aan, en daarom is het wenselijk ook aan ande-
ren deze waarden (desnoods met geweld) te 
schenken.
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een versnelling van processen als secularisering en 
individualisering. De nieuwe culturele koers beteken-
de een tanende invloed op het publieke domein van 
machtige maatschappelijke instituties als de kerk, 
religieuze organisaties, de school en de moraal. De 
progressieve meerderheidscultuur bereikte haar 
hoogtepunt ten tijde van de kabinetten Kok, toen 
een samenwerking tussen liberalen en sociaalde-
mocraten mogelijk bleek.
De verrechtsing van het politieke debat vandaag de 
dag moet tegen de achtergrond van een alledaags 
waardenrelativisme en een verabsolutering van de 
individuele keuzevrijheid worden geplaatst Er ont-
stond een opmerkelijke coalitie van cultuurcritici die 
zich keerden tegen het progressieve klimaat in ons 
land; ook wel aangeduid in termen van ‘linkse elite’, 
‘linkse kerk’ of ‘multiculturalisten’. In een tijd van 
culturele verwarring als gevolg van terreuraanslagen 
en de opkomst en dood van Fortuyn en Van Gogh, 
bleek er behoefte aan nieuw moreel idioom. Die 
vond men in het neoconservatisme. 

OPKOMST NEDERLANDSE NEOCONSERVATISME 
Het is moeilijk om precies vast te stellen wie er tot 
deze coalitie van cultuurcritici behoorden, maar 
het is een feit dat ze in de Nederlandse media al 
spoedig werden aangeduid als ‘neoconservatieven’. 
Het neoconservatieve gedachtegoed droeg men 
ook nadrukkelijk zelf aan als inspiratiebron. Vanaf 
2003	gingen	deze	intellectuelen	en	journalisten	
‘politieker opereren’, en vereenzelvigden ze zichzelf 
nadrukkelijker met de neoconservatieve beweging. 
Zo publiceerden de EBS-medewerkers Spruyt en 
Visser een Conservatief Manifest in het dagblad 
Trouw.8 Dit kwam hen op kritiek van andere conser-
vatieven te staan, die dit denken niet meer aan het 
conservatisme konden relateren.9 De zelfbenoemde 
neoconservatieven verdedigden zich in de media. 
Zo schreef de Nederlandse Trouw-journalist Jaffe 
Vink “De neoconservatieven zijn de revolutionairen 
van deze tijd”, terwijl Spruyt een ‘hoera’ over de 
neoconservatieve revolutie liet horen.10 

AMERIKAANSE WORTELS VAN HET 
NEOCONSERVATISME
De neoconservatieve beweging heeft haar wortels in 
een	groep	extreem-linkse	studenten,	die	hun	Joods-
Russische afkomst intellectueel vorm probeerden te 
geven in Amerika. In een tijd van wereldwijde poli-
tieke en economische crisis gebruikten zij de ideeën 

van Trotski en Stalin in hun strijd tegen onderdruk-
king en fascisme. 

A. ONTSTAAN VANUIT LINKSE HOEK
Hun revolutionaire ideeën richten zich aanvan-
kelijk tegen het liberale, kapitalistische Amerika, 
maar als in de jaren zestig de studentenprotesten 
plaatsvinden, staan zij vooraan om de progressieve 
sociale agenda op binnenlands en buitenlands 
beleid stevig te bekritiseren. Diverse leden van deze 
beweging richten hun peilen op het publieke debat, 
met behulp van nieuw opgerichte tijdschriften en 
denktanks, en verspreiden hun ideeën binnen de 
academische wereld. In de jaren zestig en zeven-
tig ontstaan er nieuwe fronten in de Amerikaanse 
samenleving, als gevolg van de burgerrechtenbe-
weging, de Vietnam-oorlog en de heropleving van 
grootschalige social engineering. De conservatieve 
opstelling levert deze liberals de benaming ‘neo-
conservatief’ op, omdat zij als leden van de Demo-
cratische Partij afstand namen van de progressieve 
koers van de partij. Irving Kristol, die als eerste het 
etiket ‘neoconservatief’ accepteerde, kwam met zijn 
gevleugelde verklaring waarin hij de neoconserva-
tieve beweging betitelde als “liberals who have been 
mugged by reality”. 

b. VAN REAGAN TOT bUSH 
In	1980	kwam	Ronald	Reagan	aan	de	macht;	en	
of hij nu wel of niet een neoconservatief was: hij 
opende de deur voor de neocons naar de macht. Hij 
deelde hun steun voor Israël, de zorg over het mo-
rele verval in de samenleving en de noodzaak om 
het Westen tegen het communisme te verdedigen.11 
Een nieuwe generatie neoconservatieven bracht 
in zuiver politieke standpunten hun steun voor de 
Westerse beschaving en de dreiging van het com-
munisme (in later dagen de moslimterreur) onder 
de aandacht. Op binnenlands gebied vochten zij de 
rol van de overheid aan, die door cultuurrelativisme, 
grootschalige verzorgingsstaatarrangementen en 
multiculturalisme, de publieke moraal had laten ver-
loederen en het maatschappelijk initiatief deed ver-
kwanselen. Na de aanslagen in New York verschafte 
deze moreel heldere ideologie de regering-Bush een 
aantrekkelijke oplossing om de diepgeschokte natie 
tegemoet te komen.

C. WELHAAST REVOLUTIONAIR 
Deze voormalige links-radicalen waren zich bewust 

ALLE PARTIJEN WAREN DOOR DE HARDE CONfESSIONELE 
SCHEIDSLIJNEN GERICHT OP CONSENSUS EN GELEIDELIJKE 
ONTWIKKELING. ALLE STROMINGEN KENDEN EEN “ZEKERE 
CHRISTELIJKE SIGNATUUR”. 
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van het feit dat ideeën belangrijk zijn voor een 
goede samenleving en uiteindelijk zelfs de toe-
komst bepalen. Daarom investeerden zij in intel-
lectuele vorming en systematische doordenking 
van hun ideeën. Het neoconservatisme bestond 
uit zowel een politieke stellingname als een geheel 
aan ideeën. Karakteristiek is wel haar verdediging 
van de superieure Westerse beschaving tegen het 
kwaad van cultuurrelativisme (intern) en jaloerse ri-
valiserende	culturen	(extern).	De	haast	revolutionaire	
twist in haar ideeën (namelijk de actieve vormgeving 
van de cultuur) maakt het tot neoconservatisme. 
Het staat door deze insteek grotendeels tegenover-
gesteld aan het traditionele conservatisme van de 
afgelopen eeuwen. 

NEDERLANDSE CONSERVATIEVEN HAKEN Af 
Vanwege het revolutionaire karakter van het Ameri-
kaanse neoconservatieven haken veel Nederlandse 
conservatieven op een gegeven moment af. Dat 
was aanvankelijk anders. Rond 2000 voelden diver-
se Nederlandse conservatieven zich aangetrokken 
tot het neoconservatieve antwoord op de morele 
crisis in het Westen. Het klassieke, Burkiaanse 
conservatisme (met een bottom up benadering) 
voldeed in hun ogen niet meer, omdat het onheil al 
had toegeslagen en de progressieve elite niet wilde 
luisteren. Revolutionaire krachten beheersten de 
samenleving vanaf de jaren zestig en daarom werd 
het tijd voor een ‘Burke 2.0’: een conservatisme 
als “sensitiviteit voor decadentie”.12 Er moest van 
bovenaf, dus met politieke middelen, iets gedaan 
worden. 
Een gezamenlijke coalitie van moreel en liberale 
conservatieven wist zich een aantal jaren verenigd 
in eenzelfde strijd tegen cultuurrelativisme, multi-
culturalisme en de dreiging van de (radicale) islam. 
Hoe meer men zich echter vereenzelvigde met het 
Amerikaanse neoconservatisme – in het bijzonder 
bij concrete politieke beleidsvoorstellen, zoals in het 
Conservatief Manifest – hoe meer klassiek conser-
vatieve geesten teleurgesteld afhaakten. 
De Nederlandse intellectuelen hebben zich mijns 
inziens verkeken op de denkbeelden achter de 
Amerikaanse neoconservatieve beweging. Om de 
progressieve dominantie in Nederland stevig ter dis-
cussie te kunnen stellen, zochten de conservatieve 
geestverwanten naar een nieuw cultureel idioom 
dat hun missie zou kunnen ondersteunen. Door-
dat ze het gevoel hadden niet gehoord te worden, 

gingen ze zich steeds meer herkennen in en identifi-
ceren met het Amerikaanse neoconservatisme. 
Getuige het feit dat alle Nederlandse conservatie-
ven inmiddels afstand hebben genomen van het 
Amerikaanse neoconservatisme, is het aannemelijk 
dat ze achteraf bezien de gevolgen van hun ‘neo-
conservatieve flirt’ hebben onderschat. 
Opmerkelijk genoeg steunde in 2006 niemand 
van hen de politieke representant van dit gedach-
tegoed: Geert Wilders. Terwijl hun cultuurkritiek 
tussen 2001 en 2006 bijzonder succesvol genoemd 
kan worden en de oogst in politieke zin voorhan-
den lag.13 Wilders bleek als politicus geïnspireerd te 
zijn door het neoconservatisme en gebruikte deze 
denkbeelden voor het ideologische profiel van zijn 
nieuwe partij. 

WILDERS’ NEOCONSERVATIEVE POLITIEK 
In zijn partijstukken zet Wilders tegenover de kiezer 
zijn overtuiging uiteen over de superioriteit van de 
Westerse waarden, die in binnen- en buitenland 
verdedigd moeten worden. Verder toont hij zijn 
afkeer van cultuurrelativisme, de “linkse kliek” en 
internationale samenwerking en plaatst daar tegen-
over een compromisloze strijd tegen de internatio-
nale islam en steun voor Israël als oplossing voor 
ons welzijn. 
Hoewel Wilders’ opvattingen over de islam inmid-
dels geradicaliseerd zijn en daartegenover een na-
tionaal-populistische uitwerking volgt, ligt de wieg 
in het neoconservatisme. Zo schreef Wilders in de 
inleiding van het laatste verkiezingsprogramma: “Bij 
veel van de problemen die Nederland teisteren is de 
diagnose hetzelfde: elites zijn losgeslagen van de 
werkelijkheid en zijn op eigen houtje dingen gaan 
doen waar gewone mensen niet beter van worden. 
Onze elites hebben zich bekeerd tot de illusie dat 
alle culturen (en daaraan verbonden waarden) gelijk 
zijn. Alles moet kunnen. Er bestaat geen goed of 
kwaad, alle culturen zijn voor hen gelijk, de islam 
of het christendom, meisjesbesnijdenis, handen 
schudden of niet - wat maakt het uit.” Dit is neo-
conservatieve retoriek pur sang.

In de kern laat Wilders’ analyse zich omschrijven als 
een activistisch, revanchistisch verhaal, als gevolg 
van het stelselmatig negeren van de negatieve uit-
wassen van de culturele revolutie. Deze stijl speelt 
perfect in op een breed aanwezig maatschappelijk 
onbehagen over de politiek, waarin politici worden 
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beschouwd als zakkenvullers die het liefst proble-
men uit de weg gaan. 

NORMALISERING 
Zonder de conservatieve tegenbeweging van Kin-
neging en Spruyt zou de PVV nooit zo succesvol 
kunnen zijn geweest, terwijl de partij zonder het 
Amerikaanse neoconservatisme niet eens zou 
hebben bestaan. Dat neoconservatisme was de 
rechtse inspiratiebron voor een Nederland in cul-
turele verwarring, al is ze in de loop van de tweede 
regering-Bush geruisloos begraven. De voedings-
bodem voor een politieke beweging – de PVV - was 
al gelegd. Bart-Jan Spruyt heeft als een belang-
rijke sleutel gefunctioneerd in de transitie van het 
intellectuele neoconservatisme naar een politieke 
partij, daarbij gebruikmakend van zijn Amerikaanse 
contacten. Het neoconservatisme is door conser-
vatieve intellectuelen overwogen en nadrukkelijk 
het publieke debat ingebracht, om de progressieve 
cultuur te doorbreken. Door de publieke agendering 
van deze moreel heldere ideeën zijn de opvattingen 
van de PVV genormaliseerd, waardoor een deel van 
de Nederlandse kiezers de wereldbeschouwing van 
Wilders kan onderschrijven. 

CONCLUSIE: WEL VERRECHTSING, GEEN CON-
SERVATISME
Nederland is in tien jaar tijd verrechtst, als gevolg 
van een late conservatieve tegenbeweging, maar 
heeft bij het eindresultaat weinig ‘conservatiefs’ 
bewerkstelligt. Het cultureel idioom is aantoonbaar 
veranderd met denkbeelden over de ‘linkse kerk’, 

onze joods-christelijk-humanistische cultuur, de 
gewelddadige aard van de islam en het belang van 
nationale identiteit. Links is in cultureel opzicht voor 
veel Nederlanders verdacht geworden en staat 
synoniem voor behoudzucht en relativisme, terwijl 
rechtse opvattingen nu geassocieerd worden met 
hervorming, daadkracht en versterking van onze 
eigen beschaving. De invloed van confessionele 
scheidslijnen in onze cultuur is uitgewerkt en zowel 
het conservatisme als de confessionele politiek 
zijn slechts voorbehouden een marginale rol te 
spelen in het politieke krachtenveld tussen links en 
rechts. n
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EINDNOTEN

NEDERLANDSE CONSERVATIEVEN HEbbEN INMIDDELS AfSTAND 
GENOMEN VAN HET AMERIKAANSE NEOCONSERVATISME. ZE 
HEbbEN DE GEVOLGEN VAN HUN ‘NEOCONSERVATIEVE fLIRT’ 
ONDERSCHAT.

SAMENVATTING 
•		Het	culturele	debat	is	in	de	afgelopen	tien	jaar	

‘verrechtst’
•		Een	conservatief	tegenoffensief	werd	gestart	om	

het progressieve tij te keren
•		Inspiratiebron	was	het	revolutionaire	neoconser-

vatisme uit Amerika
•		Wilders’	PVV	ontleent	mede	zijn	oorsprong	en	

kracht aan deze ideeën 

Maarten Vogelaar studeert Politieke Theorie & 
Gedrag (UvA) en Christian Studies (VU) in Amster-
dam. Hij schreef afgelopen zomer de masterscrip-
tie ‘Wegbereiders van Wilders. De invloed van het 
neoconservatisme in Nederland’.



22 | Denkwijzer | December 2010 | Van links naar rechts

Hoe omschrijft u het populisme zoals we dat nu in 
Nederland tegenkomen?
Typerend voor populisme is dat de stem van het 
volk,	de	vox	populi,	wordt	vereenzelvigd	met	de	
stem	van	God,	de	vox	Dei.	En	die	wordt	weer	door	
de leider vertolkt, in ons geval Wilders. Die leider is 
eigenlijk de partij, of beter nog: de beweging. Alles 
draait om de charismatische leider. Er is daardoor 
geen debat over partijstandpunten mogelijk, binnen 
noch buiten de partij. Populisten keren zich af tegen 
het establishment, de gevestigde politieke elite. Maar 
daar zit meteen het probleem voor Wilders. Mocht 
hij de volgende verkiezingen winnen, wat op zich 
griezelig zou zijn, dan betekent dat vermoedelijk zijn 
einde. Populisme is immers politiek drijfzand.  

Wat bedoelt u daar precies mee? 
Populistische partijen zijn gedoemd ten onder te 
gaan. Ze zullen groeien in de oppositie, de onvrede 
steeds luidruchtiger verwoorden, maar zodra ze 
verantwoordelijkheid moeten gaan dragen zullen ze 
onderling verbrokkelen. Je zag dat bij de LPF des-
tijds en ik verwacht dat het met de PVV ook zo zal 
gaan. Iemand als Hero Brinkman kan zich echt niet 
voortdurend inhouden. Ik verwacht zelf dat Wilders 
deze coalitie een paar maanden zal steunen en dan 
de stekker er uit trekt. Vervolgens zal hij als grootste 
partij uit de bus komen en kunnen gaan heersen. 
Maar dat zal vermoedelijk zijn politieke einde bete-
kenen. Hij gaat dan immers behoren tot het door zijn 
kiezers zo verfoeide establishment. Het Deense mo-
del wordt vaak aangehaald als succesvol voorbeeld 

Een romp die geen hoofd duldt 

INTERVIEW MET ANTON ZIJDERVELD OVER POPULISME   

DOOR GEERT JAN SPIJKER 

De televisie staat nog aan bij 
professor Zijderveld. De koningin 
heeft zojuist de troonrede 
uitgesproken, met veel nadruk 
op zowel bezuinigingen en 
broekriemen als op tolerantie en 
harmonie. En juist die laatste staan 
onder druk met de opkomst van 
de PVV. In het essay ‘Populisme 
als politiek drijfzand’ laat de 
socioloog de gevaren van het 
populisme zien, met niet mis 
te verstane bewoordingen als 
‘gevaarlijk’ en ‘griezelig’. Maar hij is 
geen pessimist. Hij ziet vooruitgang 
om zich heen in Rotterdam 
op het gebied van integratie. 
Zijn woonplaats adviseerde hij 
veelvuldig hoe om te gaan met 
de problematiek. Voormalig 
burgemeester Opstelten noemde 
hem dan ook de ‘huisprofessor 
van Rotterdam’. Een gesprek over 
koppelteken-Nederlanders, de 
behoefte aan elites en het gebrek 
aan toekomst van het populisme. 
“Ik heb in mijn leven heel wat 
fanfares zien langskomen.” 



Van links naar rechts | December 2010 | Denkwijzer | 23 

Een romp die geen hoofd duldt 

in dit verband, maar Denemarken is echt een andere 
situatie. Ze hebben daar geen christendemocratie en 
het parlement kan de regering er niet wegsturen. 

ONVREDE 
Op Wilders kan van alles aan te merken zijn, maar 
begrijpt u de achterliggende onvrede bij veel 
Nederlanders?
Het onbehagen van enkele decennia geleden kan ik 
plaatsen. In de jaren zeventig was de multiculturele 
samenleving echt nieuw. Opeens was die er en men 
moest daar echt aan wennen. Dat ging niet altijd 
goed, onbekend maakt immers onbemind. Maar de 
huidige onvrede vind ik grotendeels onterecht. Het 
gaat echt niet zo slecht met de integratie. Ik woon 
middenin Rotterdam en ervaar dagelijks de multi-
culturele stad en de integratieproblemen, maar we 
moeten die niet overdrijven. Het is veiliger geworden 
en ook de hufterigheid valt mee. Dankzij goede 
maatregelen is er minder werkloosheid en is het 
onderwijs verbeterd. Leefbaar Rotterdam heeft daar 
in deze stad een positieve bijdrage aan geleverd. 
Alleen jammer dat ze de afgelopen verkiezingen, bij-
voorbeeld richting burgemeester Aboutaleb, zo zijn 
doorgeschoten. Populisten willen graag dat iedereen 
zich assimileert, in plaats van integreert. Dat gaat te 
ver. Er moet loyaliteit aan de rechtsstaat zijn, maar 
verder is veel verscheidenheid mogelijk. Zelf pleit ik 
voor de benaming ‘koppelteken-Nederlander’, zoals 
Turks- of Duits-Nederlandse medeburger. Dat is in 
de Verenigde Staten al heel gebruikelijk.   

Verscheidenheid is mooi, maar zijn we in de 
waardering van de multiculturele samenleving en de 
opkomst van de islam niet naïef geweest? 
Uiteraard moeten islamitisch terroristen worden 
opgepakt,	maar	de	AIVD	heeft	daar	–	sinds	9/11	
- goed zicht op. Verder is het belangrijk om te 
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constateren dat de islam niet bestaat. Elke religie 
heeft zijn intolerante versies. Ik vind die angst 
voor de islam echt overdreven. Bovendien zien 
we nu al een secularisering onder moslims, een 
ontmoskeïsering. Ik verwacht dat dat de komende 
decennia alleen maar zal doorzetten. De islam is 
bovendien ook een totaal andere godsdienst dan het 
christendom.	Het	is	meer	een	levensstijl,	een	praxis	
en kent weinig dogma’s. Het christendom gaat wat 
dat betreft veel dieper, grijpt veel meer in in iemands 
leven, al zijn er natuurlijk ook cultuurchristenen. 
Uiteraard is onze cultuur diepgaand gestempeld 
door het christendom – en in het bijzonder door 
het protestantisme. Denk aan onze rechtsstaat, de 
nadruk op het individu en zijn geweten en het belang 
van rationaliteit. Daarmee heeft de Reformatie aan 
de wieg gestaan van de Verlichting en van onze 
samenleving. Maar in de toekomst kan zich in onze 
samenleving best een joods-christelijk-islamitische 
cultuur ontwikkelen, zoals Ella Vogelaar destijds zei. 
Culturen zijn niet statisch. 

ELITES 
Hoe slaan we de weg in naar een meer ‘tevreden’ 
samenleving?  
Geestelijke elites moeten hierbij het voortouw 
nemen. Dat kan door met gezag, dus niet primair 
met macht, richting te geven. Natuurlijk is gezag 
vandaag de dag omstreden. Je zult dat moeten 
verwerven, verdienen. Maar het blijft belangrijk. Ik 
heb me altijd verzet tegen de nivelleringstendens van 
de jaren zestig, tegen alles maar ‘gewoon’ vinden. 
Die anti-autoritaire ontwikkeling is niet ongevaarlijk. 
Toen ik college gaf in de jaren zeventig werd gezag 
weggevaagd. Men vroeg mij: ‘Wie ben jij om college 
te geven?’. Dat leidde tot niks, want men moest 
voortdurend vergaderen zonder dat men een stap 
verder kwam. Dat is democratisme. Laten we ons 
beseffen dat de grote gemene deler niet altijd gelijk 
heeft. Sommige mensen weten, dankzij kennis en 
ervaring, dingen beter dan anderen. Ik pleit daarom 
voor een meritocratie. Gezag moet je verdienen. 
Daar zit wel een moeilijkheid: het populisme is, om 
met Thorbecke te spreken, als een romp die geen 
hoofd duldt.   

Probleem is dat de elite – de linkse kerk – ons de 
afgelopen decennia de verkeerde kant op heeft 
gestuurd en wegkeek van reële problemen. Moeten 
we die elite nu weer vertrouwen? 

Met opzet spreek ik niet van een elite, maar van eli-
tes. Het gaat mij om leidinggevenden in de verschil-
lende sferen van de samenleving. Eigenlijk sluit dat 
heel nauw aan bij de gedachte van soevereiniteit in 
eigen kring. Ook daar is sprake van gespreid gezag, 
van autoriteit in eigen kring. Van belang is een gedif-
ferentieerde civil society met allerlei instituties. Al 
die sferen hebben een eigen aard en die moeten 
zelfstandig kunnen functioneren. Denk aan zorg, 
opvoeding, onderwijs, politie: daar liggen allemaal 
eigen verantwoordelijkheden. 

ETHOS VAN GEMATIGDHEID 
U pleit voor afstand tussen burger en politiek. Is die 
kloof niet juist te groot en oorzaak van veel onvrede?
Politiek is een geheel eigen vak, daar moeten wij 
burgers ons niet teveel tegenaan bemoeien. Een keer 
in de vier jaar stemmen is genoeg. Uiteraard is de 
kwaliteit van het parlement belangrijk, maar veel Ka-
merleden doen hun werk zorgvuldig. Wantrouwen in 
de Haagse politiek is vaak te gemakkelijk, al moeten 
we wel oppassen voor doorschietende verjonging. 
Gelukkig biedt onze constitutionele monarchie conti-
nuïteit. De koningin heb ik heel hoog zitten. Echt een 
voorbeeld van iemand die haar gezag heeft verdiend. 
Ik hoop wel dat het koningshuis niet te zeer zal ver-
burgerlijken. De afstand tot de burger moet blijven. 

Er is veel debat over de rechtsstaat momenteel. 
Men vreest dat die onder druk komt te staan door 
gedoogsteun van de PVV. Vindt u die angst terecht?  
In ‘Lof der twijfel’ breken Peter Berger en ik een lans 
voor gematigdheid en zelfrelativering. We verzet-
ten ons tegen fundamentalisme en allerlei andere 
–ismen, inclusief het fanatieke atheïsme van mensen 
als Dawkins en Philipse. Maar er zijn grenzen aan 
twijfel. Als het aankomt op rechtsstaat en mensen-
rechten, dan mogen we daar niet over onderhan-
delen. Uiteindelijk is de onderliggende notie van de 
menselijke waardigheid zo fundamenteel, dat we 
daaraan moeten blijven vasthouden. Dat was ook 
een van de redenen om mijn lidmaatschap van het 
CDA vorig jaar op te zeggen. Meegaan met de PVV 
ondermijnt de rechtsstaat. De kunst is om geen 
fanaticus te worden, maar wel overtuigingen te heb-
ben. Daarom neem ik afstand van relativisten, die 
twijfelen aan alles en zo de rechtsstaat in feite op het 
spel zetten. Helemaal nergens voor staan is eng en 
leidt tot chaos. Helaas is het relativisme diep in onze 
samenleving doorgedrongen. 
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Een rechtsstaat kan niet zonder een ondersteunend 
ethos. Is dat er, ondanks populisme en relativisme, 
voldoende in Nederland? 
Een ethos ontwikkelt zich in instituties als gezin, 
school, kerk, moskee en vereniging. Die zijn van het 
grootste belang voor een staat. Voor een deel heb ik 
dat geleerd tijdens mijn periode in een Jappenkamp 
in mijn kindertijd. In dat kamp waren geen instituties, 
alleen individuen en de kampcommandant, die weer 
namens de goddelijke keizer sprak. Eigenlijk was het 
kamp een totaalinstituut. Er was geen vrijheid, want 
doordat er geen instituties waren stond het individu 
naakt en weerloos tegenover de macht. Interme-
diaire structuren zijn onmisbaar in een rechtsstaat. 
Daarin ontwikkelt zich sociaal kapitaal en verant-
woordelijk burgerschap. Je zag in dat Jappenkamp 
ook een enorme hufterigheid tussen gevangenen. 
Dat kwam door een gebrek aan instituties. 

U zult wel blij zijn met de afbouw van de 
verzorgingsstaat.  
Een overheid die ons wil verzorgen van de wieg tot 
het graf gaat mij veel te ver. Burgers hebben een 
eigen verantwoordelijkheid, als die wordt wegge-

nomen pakt dat negatief uit voor ons ethos, dat is 
gevaarlijk. Gelukkig is vanaf de jaren tachtig een keer 
gekomen in de verstatelijking van de maatschap-
pij. Alleen zien we in plaats daarvan nu helaas een 
doorslaande vermarkting en zien we dat de overheid 
de burger beschouwt als consument. Mijns inziens 
moeten we de samenleving met al zijn diversiteit 
weer centraal zetten. Balkenende heeft dat ook wel 
gedaan, kijk maar naar de Wet maatschappelijke 
ondersteuning en de nadruk op mantelzorg. 

KAbINET 
Hoe kijkt u terug op het kabinet-Balkenende IV? 
Mijn verwachting is dat dat kabinet in de toekomst 
meer waardering zal krijgen dan we nu denken. Dit 
kabinet heeft echt dingen voor elkaar gekregen. Het 
is daarom jammer dat het de eindstreep niet heeft 
gehaald, al snap ik het wel. De verhoudingen tussen 
CDA en PvdA waren erg verstoord. Ideologisch en 
filosofisch gezien liggen die partijen echter dichterbij 
elkaar dan CDA en VVD. Het liberalisme met zijn 
geloof in individu en nadruk op markt- en manage-
ment-denken staat verder weg. In die zin ben ik wel 
teleurgesteld geraakt in Balkenende en Klink als 
het gaat om hun vasthouden aan marktwerking in 
bijvoorbeeld de zorg. Dat had ik niet verwacht.  

Wat verwacht u van het nieuwe kabinet? 
Ik had liever een buitenparlementair kabinet ge-
zien, met Kamerleden uit diverse fracties die boven 
partijbelangen uit durven en kunnen stijgen en het 
algemeen belang in het vizier houden. Dat heeft 
Nederland nodig. De verschillende wetenschappe-
lijke instituten van de partijen hebben in zo’n situatie 
een belangrijke plek, daar moeten goede essays ge-
schreven worden vanuit een duidelijke politieke visie. 

Moet politiek een groot verhaal bieden? Een 
wenkend perspectief? 
Politiek moet niet teveel verwachtingen creëren, 
zoals Obama met zijn boodschap van hoop, maar 
terughoudend zijn. Ik heb in mijn leven heel wat 
fanfares	zien	langskomen:	het	existentialisme,	het	
neomarxisme,	Foucault,	Habermas,	noem	maar	op.	
Maar uiteindelijk beklijft er weinig van al die grote 
verhalen. Doe mij maar kleine stappen a la Popper, 
een soort peacemeel engineering. Twijfelend steeds 
dichterbij de waarheid proberen te komen. En als je 
de zoom van de waarheid te pakken denkt te heb-
ben, dan ontglipt ze je. n

Anton Zijderveld studeerde sociologie en 
theologie en promoveerde in de sociologie en 
recent in de filosofie. Hij doceerde onder meer in 
de VS en Canada en aan de Erasmus Universi-
teit Rotterdam. Hij publiceerde vele boeken, met 
als terugkerend thema het belang van instituties. 
Recent publiceerde hij ‘Populisme als politiek 
drijfzand’	(2009)	en	met	Peter	Berger	‘In	praise	
of doubt’, vertaald als ‘Lof der twijfel’ (2010). 
Een recensie van dat laatste boek vindt u op de 
volgende pagina's.

ALS HET AANKOMT OP MENSENRECHTEN, DAN MOGEN WE 
DAAR NIET OVER ONDERHANDELEN. DAT WAS OOK EEN VAN DE 
REDENEN OM MIJN LIDMAATSCHAP VAN HET CDA VORIG JAAR OP 
TE ZEGGEN. DE PVV ONDERMIJNT DE RECHTSSTAAT. 
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   Tussen 

 relativisme en    

fundamentalisme

DOOR STEfAN PAAS 

Peter	Berger	(1929)	werd	
geboren in Oostenrijk in een 

Luthers gezin, maar verhuisde 
al jong naar Amerika, waar 

hij wereldberoemd werd 
als socioloog. In interviews 

beschrijft hij zichzelf als 
‘progressief christen’, maar 
‘kerkelijk thuisloos’. Met het 
evangelicale protestantisme 
heeft hij niet zoveel, maar hij 

voelt zich ook niet thuis bij alle 
wereldverbeteringsprojecten 

van de linkervleugel van 
het christendom. Ook 

generatiegenoot Anton Zijderveld 
(1937)	vindt	het	moeilijk	zich	aan	

één levensovertuiging toe te 
vertrouwen. Katholiek opgevoed 

noemt hij zichzelf ‘agnost’. De 
cultuursocioloog Zijderveld 

pleitte als CDA-ideoloog voor 
conservatieve waarden in de 

politiek,	maar	zegde	in	2009	zijn	
partijlidmaatschap op, toen het 
CDA samenwerking met Geert 

Wilders niet uitsloot. 
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We hoeven er dus niet aan te twijfelen dat dit boek 
beide auteurs uit het hart is gegrepen. Beiden 
zoeken naar overtuiging tussen de uitersten van 
scherp afgetekende levensbeschouwingen in. Ook 
de relevantie van een boek als dit is duidelijk. Onze 
samenleving is zo veelkleurig geworden, dat we al-
lemaal elke dag moeten samenwerken met mensen 
die heel anders zijn, denken en leven dan wijzelf. 
Tolerantie is een veelgevraagd goed, en misschien 
daarom wel zo schaars. Politieke leidinggevenden 
moeten dagelijks afwegingen maken, waarbij een 
beroep wordt gedaan op hun diepere overtuigingen, 
terwijl zij tegelijk de overtuigingen van anderen moe-
ten ontzien. Beroepshalve moeten zij het voortdu-
rend zien uit te houden in een ‘middenpositie’.

Het essay is gewijd aan de vraag hoe levensbe-
schouwelijke twijfel kan samengaan met morele ze-
kerheid. Anders gezegd: hoe kun je blijven geloven 
dat marteling verkeerd is, terwijl je tegelijk je eigen 
geloof niet als het enig ware beschouwt? Beide, dus 
zowel de levensbeschouwelijke twijfel als de morele 
zekerheid, zijn belangrijk voor de auteurs. Religieuze 
en atheïstische zekerheden lopen immers vaak uit 
op intolerantie. Maar tegelijk hebben we morele ze-
kerheid nodig om oordelen te kunnen blijven vellen 
over zaken als vrouwenbesnijdenis en racisme.
De insteek van het boek is dus epistemologisch; het 
gaat over de vraag of en hoe wij waarheid (religi-
eus en moreel) kunnen ‘kennen’. De eerste hoofd-
stukken beschrijven hoe zekerheid over dit soort 
zaken wordt aangetast door de modernisering van 
samenlevingen. Dit gebeurt in een glashelder en 
overtuigend sociologisch betoog. Moderniteit maakt 
samenlevingen opener en minder homogeen. Het 
houdt pluralisering in: een voortdurende ‘cognitieve 
besmetting’ met andere visies en levensstijlen. Dit 
veroorzaakt dat vanzelfsprekendheden verdwijnen. 
Dingen waarover wij vroeger nauwelijks nadachten, 
treden nu naar de voorgrond van onze reflectie. 
We worden gedwongen erover na te denken, onze 
keuzes te verantwoorden in het licht van zoveel 
andere mogelijkheden. Dit gebeurt op het basale 
niveau van voedsel of kleding, maar ook op ‘hogere’ 
niveaus van levensovertuigingen. Wij worden omge-
ven door mensen die in allerlei opzichten net zo zijn 
als wij, mensen die wij heel goed zelf hadden kun-
nen zijn, maar die toch iets heel anders geloven. Dit 
jaagt de reflectie aan; wij zijn ons er meer dan ooit 
van bewust dat onze levensstijl niet vanzelfsprekend 

is, maar (tot op zekere hoogte) een keuze. 
De bewustwording daarvan kan verschillende 
dingen met ons doen. In het algemeen zal ze ons 
verdraagzamer maken; we moeten wel. Maar in 
extremis	kunnen	er	twee	dingen	gebeuren,	die	
de auteurs omschrijven als de ‘dialectiek van de 
relativering’. Mensen kunnen een zacht cultuurrela-
tivisme ontwikkelen, in de trant van ‘alle levensbe-
schouwelijke en morele keuzes zijn gelijkwaardig’. 
Maar mensen kunnen zich ook terugtrekken van 
de voortdurende verlammende keuzedwang; zij 
vereenvoudigen hun wereld als het ware door te 
‘fundamentaliseren’. 
Berger en Zijderveld maken korte metten met het 
relativisme, zoals dat door sommige postmoderne 
denkers wordt verdedigd. Relativisme is inconsi-
stent, omdat het zichzelf niet relativeert. Consequent 
relativisme leidt verder tot nihilisme: niets doet er 
meer toe. Daardoor wordt het maatschappelijk 
debat overbodig, en gaat het recht van de sterkste 
(opnieuw) gelden. Zo’n samenleving heeft geen in-
strumenten meer om zich te verdedigen tegen reële 
bedreigingen.

Fundamentalisme,	het	andere	extreem,	is	geen	
traditionalisme. Echt traditionele mensen zijn door-
gaans gemoedelijk; zij voelen zich niet bedreigd in 
hun bestaan. Hun samenleving is nog gesloten en 
overzichtelijk. Fundamentalisten gebruiken daar-
entegen vaak wel traditionele taal, maar zij leven in 
een pluralistische wereld. Fundamentalisme is een 
moderne beweging; het is een reactie op de rela-
tiverende gevolgen van de moderniteit. Daarom ken-
merkt fundamentalisme zich door totalitair denken: 
het is alles of niets. Zelfs de geringste afwijking van 
de norm geldt als ‘afval’ of ‘vrijzinnigheid’. Funda-
mentalisme heeft, in tegenstelling tot traditionalisme, 
agressieve en militante trekken.
De auteurs onderscheiden twee vormen van 
fundamentalisme: een vorm die zich zoveel moge-
lijk terugtrekt uit de samenleving en probeert een 
eigen domein in te richten dat zij kan controleren 
(‘zuilvorming’) en een vorm die zich juist toewendt 
naar de samenleving en probeert die te hervormen 
naar haar inzichten (‘reconquista’). Beide hanteren 
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de volgende voor het fundamentalisme typische 
stelregel: er mag geen betekenisvolle communicatie 
plaatsvinden	met	buitenstaanders	(p.	94).
Tot zover heeft het boek een heldere lijn. Het is 
grotendeels overtuigend en herkenbaar. Een vraag 
die bij me opkomt, is wel of het vormen van een 
groep of gemeenschap niet altijd betekent dat de 
communicatie met groepsleden intensiever is dan 
met mensen erbuiten. Dit geldt voor gezinnen, 
schoolklassen, sociologen, buurten, politieke 
partijen, kerken, enzovoort. De epistemologische 
insteek van de auteurs geeft hun misschien 
minder oog voor gezonde en heilzame kanten 
van groepsvorming en voor het gegeven dat we 
onze kennis en overtuigingen altijd opdoen binnen 
gemeenschappen. Hun ietwat schematische 
voorstelling van zaken leidt ertoe dat vorming van 
hechte gemeenschappen bijna automatisch wordt 
vereenzelvigd	met	fundamentalisme.	De	paradox	
van het verhaal is natuurlijk dat goede en ware 
overtuigingen ook bescherming nodig hebben, en 
dat we die bescherming onvermijdelijk organiseren 
door groepen te vormen van gelijkdenkenden. 
Al was het maar een groep van oudere, wijze, 
hoogopgeleide en conservatieve mannen. 

Hierna wordt het boek losser van toon en 
anekdotischer, maar het blijft vrij schematisch. 
In de sociologische eerste helft van dit boek 
stoorde dit mij minder dan in het meer filosofisch 
getinte vervolg. In dit deel gaat het vooral om de 
tegenstelling tussen ‘ware gelovigen’ of fanatici 
(broederlijk vertegenwoordigd door Calvijn en 
Dawkins) en zij die ruimte geven aan ‘twijfel’. De 
houding die wordt aanbevolen, is (uiteraard) die 
van de twijfel. Deze wordt onderscheiden van 
relativisme: een twijfelaar betwijfelt ook alle ‘ismen’. 
In feite gaat het hier om een agnostische positie 
(p.	119).	De	agnost	wijst	absolute	zekerheden	af	
(zowel religieuze als atheïstische), maar ‘staat open 
voor een verrassing’ (p. 120). Daarvan is wel meer 
te zeggen, bijvoorbeeld tegen de achtergrond van 
William James’ beroemde kritiek op de agnostische 
houding (‘de angst om zich te vergissen is sterker 
dan de hoop het goed te hebben’). Maar het is 
duidelijk dat de auteurs (of is hier vooral Zijderveld 
aan het woord?) deze houding voorstaan. Het is een 
nieuwsgierige, milde, belangstellende houding die 
terugschrikt voor sterke commitments, omdat dit 
meer geloof vereist dan de agnost kan opbrengen.

Maar hoe zit het dan met morele zekerheid? Hoe 
weten we dan nog dat martelen altijd en overal 
verkeerd is? Hier vind ik het boek het minst helder 
en overtuigend. Een beroep wordt gedaan op een 
‘zich historisch ontwikkelende zienswijze van wat 
het	betekent	menselijk	te	zijn’	(p.	137).	Het	komt	
erop neer dat wij in het westen tot de ontdekking 
zijn gekomen dat de menselijke waardigheid 
onaantastbaar is en dit hebben verankerd in 
wetgeving. Dit wordt verder uitgewerkt met een 
beroep op de wijsgerige antropologie, onder andere 
met een reflectie op de wederkerigheid van onze 
menselijke relaties. Een dergelijk koesteren van een 
milde twijfel, gepaard met fundamentele morele 
zekerheden, wordt het beste beschermd in een 
liberale democratie.
Ik wil dit allemaal graag geloven, en het spreekt me 
zelfs aan, maar het betoog heeft me teveel losse 
eindjes. In de eerste plaats denk ik dat dit beroep 
op de wijsgerige antropologie als scheidsrechter 
tussen botsende overtuigingen getuigt van een 
naïviteit die alleen kan opkomen bij mensen die 
stevig genesteld zijn in een intellectuele en redelijk 
welvarende academische subgroep. Hier wreekt 
zich misschien dat de auteurs zelf niet stevig 
geworteld zijn in twee overtuigde gemeenschappen 
(bijvoorbeeld in tegelijk een geloofsgemeenschap 
en een academische gemeenschap), waardoor 
zij voortdurend aan den lijve zouden worden 
geconfronteerd met de onderhandelingen tussen 
die twee werelden en het tekortschieten van 
abstracte, overkoepelende begrippen. 
In de tweede plaats houd ik vragen over de visie 
van de auteurs op de verhouding tussen een 
politieke samenleving en soms hechte (religieuze) 
groepen die daarvan deel uitmaken. Vooral in de 
tweede helft worden deze groepen eigenlijk alleen 
negatief beschreven als bedreigend voor de liberale 
democratie	(bijv.	p.	152).	Waarom	hebben	Berger	
en Zijderveld geen oog voor de positief-vormende 
werking van zulke gemeenschappen? Zou de 
deugd van tolerantie niet juist kunnen rusten op 
sterke religieuze overtuigingen? Het lijkt er bijna 
op of de auteurs democratische ‘twijfel’ willen 
verspreiden over heel de samenleving. Maar zouden 
gesloten groepen misschien ook ‘reservaten’ 
kunnen zijn waarin waarden en levensstijlen worden 
beschermd die niet alleen bedreigd worden in een 
moderniserende samenleving, maar die we later nog 
wel eens hard nodig zouden kunnen hebben? n
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DOOR TIM VREUGDENHIL, PREDIKANT STADSHARTKERK (AMSTELVEEN) EN AMSTELGEMEENTE (AMSTERDAM)

In de afgelopen maanden ben ik bezig geweest met het bestuderen van het leven van Mozes. Misschien is het 
beroepsdeformatie, maar toen ik vernam dat dit nummer van Denkwijzer de titel ‘van links naar rechts’ zou dra-
gen, dacht ik: was Mozes eigenlijk links of rechts?

DUbbELE NATIONALITEIT 
De	start	van	Mozes’	leven	kent	een	bizarre	wending:	van	een	minimum	aan	sociale	zekerheid	naar	een	maximum	
aan verzorgingsstaat. Door zijn moeder in het water begraven, wordt hij gevonden door een dochter van Farao. 
Geboren op driehoog achter (zo ruim zullen Hebreeuwse slaven immers niet gewoond hebben) belandt hij in het 
koninklijk paleis. Een dubbele nationaliteit was voor Mozes geen probleem en voor zijn adoptiemoeder evenmin. 
Als je ‘Mozes’ wordt genoemd (eruit getrokken!), zul je je leven lang weten dat je een Egyptische Hebreeër bent.
Dat verhaal over de moord op een Egyptenaar is natuurlijk koren op de molen van wie meent dat twee paspoorten 
tot problemen moeten leiden. Bij Mozes kruipt het bloed waar het eigenlijk niet gaan kan. De prins wordt vluchte-
ling. Altijd in de watten gelegd, moet hij opeens voor zichzelf gaan zorgen. Dan duikt er een werkgever op: Jetro. 
En zoals dat gaat in die tijd: het uithuwelijken van je dochter is de beste investering in je personeel. Onduidelijk is 
of Mozes zo ongeveer mede-eigenaar is van Jetro BV of slechts één van de (vele) herders. 

LAW AND ORDER
Een sterke leider, zo heeft Israël Mozes leren kennen. Maar wel een leider die aanvankelijk bepaald niet staat te 
trappelen en die bovendien wordt omschreven als de meest zachtmoedige mens die er op aarde ooit was. 
Later wordt Mozes de man van ‘law and order’ – die Tien Geboden (en alles er omheen) werden door hem ook 
flink	gehandhaafd.	Gedogen	was	er	niet	bij.	Maar	wie	de	moeite	neemt	de	wetten	van	Exodus	en	Deuteronomium	
door te ploegen, zal ontdekken hoe onevenredig groot de paragraaf ‘sociale zekerheid’ is. De wetten zijn er voor 
de mens, niet andersom. En veiligheid is niet het privilege van sommigen, maar een recht voor allen. Mozes is 
eigenlijk net zo rechts als dat hij links was. 

RECHT DOOR DE RODE ZEE 
En de God van Mozes? Is die rechts of links? Hij is in ieder geval de God van recht door de Rode Zee. De God die 
slaven wil bevrijden. Zowel van hun linkse als van hun rechtse afgoden en stokpaardjes. God is niet simpelweg 
‘straight’. In de woestijn wordt er veertig jaar afgebogen naar rechts en naar links. Maar dan brengt Hij zijn volk ook 
precies daar waarvoor het bestemd is: het beloofde land. Misschien maar het beste om – net als Mozes – achter 
Hem aan te gaan. Linksom of rechtsom. 

ColumnWas Mozes links of rechts?
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Wat is conservatisme? Als we een blik werpen op 
de grote verscheidenheid aan besproken denkers, 
van Wittgenstein tot Dooyeweerd en van C.S. Lewis 
tot Von Hayek, blijkt dat niet zo eenvoudig vast te 
stellen. Dat erkennen de redacteuren van de bundel, 
Thierry Baudet en Michiel Visser, in het inleidende 
hoofdstuk ook. Het conservatisme is een veelkleu-
rige familie, die zich losjes verenigd weet door een 
aantal gemeenschappelijke kenmerken. Het is geen 
vastomlijnde theorie, maar vooral een perspectief, 
dat gevolgd wordt door “gelijksoortige maatschap-
pijanalyses”. Typerend is allereerst een visie op 
verandering. Conservatieven worden er wel van ver-
dacht uit te zijn op behoud, maar dat is een misver-
stand. Verandering mag, voorwaarde is wel dat die 
stapje voor stapje plaatsvindt. Waar ze een broertje 
dood aan hebben zijn revolutionaire veranderingen. 

Conservatieve vooruitgang: 

stapje 
voor stapje
DOOR GEERT JAN SPIJKER 

Lange tijd was het in Nederland weinig modieus om conservatief te zijn. 
Sinds de jaren zestig moest je ‘vooruitstrevend’ zijn om er bij te horen. 
De laatste jaren is daar verandering in gekomen, onder meer door 
opiniemakers als Andreas Kinneging en Bart Jan Spruyt. Er kwam zelfs een 
conservatieve denktank: de Edmund Burke Stichting. Ook veel christenen 
voelen verwantschap met het conservatieve denken. Politiek gezien vinden 
die vaak hun thuis op de rechterflank van het CDA of bij de SGP. De bundel 
‘Conservatieve vooruitgang’ laat zien dat ook de ChristenUnie wat kan met 
het conservatisme. 

EEUWIG MENSELIJK TEKORT 
Conservatieven wijzen vervolgens op het eeuwig 
menselijk tekort: mensen hebben een onuitroeibare 
geneigdheid tot het kwaad. Omstandigheden mo-
gen veranderen, de mens blijft in wezen dezelfde. 
Het kwaad valt niet weg te organiseren. Gezien 
dit pessimistische mensbeeld kun je vraagtekens 
zetten bij het woord ‘vooruitgang’ uit de titel. Kan er 
werkelijk progressie worden geboekt als de mens 
onverbeterlijk slecht is? ‘Voortgang’ zou als term 
gepaster zijn. Vanwege het ingebakken kwaad leg-
gen conservatieven de nadruk op vorming van het 
individu. Opvoeding, onderwijs en allerlei instituties 
spelen daar een centrale rol in. In gemeenschappen 
worden waarden en normen overgedragen, wordt 
moreel kapitaal geleerd en verantwoord burger-
schap ontwikkeld. Dat is hoog nodig, ook vandaag 
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de dag. Het vorige kabinet probeerde daar ook in te 
investeren (gezin, samenhang, etc).  

OVERHEID 
Dat laatste lijkt loffelijk, maar niet in de ogen van 
conservatieven. Conservatieven hebben namelijk 
een sterk wantrouwen jegens de overheid. Die is na-
melijk vooral potentieel gevaarlijk. Uiteraard is ze dat, 
want ook overheidspersonen zijn gevallen zondaars 
en een grote overheid kan zomaar een totalitair 
monster worden. Maar, om met Abraham Kuyper 
te spreken: de overheid is ook een genadegave, ze 
kan de ongebondenheid van mensen beteugelen en 
enige orde brengen in de samenleving. In die zin zijn 
politiek en overheid belangrijk. Niet elke conservatief 
erkent dat. 

ODE AAN DE ORDE
Tegelijk is de conservatieve inzet op mens en sa-
menleving te vergelijken met een christelijk-sociale 
benadering, in de lijn van Kuyper. Ook die traditie 
hekelt zowel links maakbaarheidsdenken, dat 
pretendeert met overheidsmiddelen mensen geluk-
kig te kunnen maken, als liberalisme, dat individu 
en markt centraal zet. Ook in de christelijk-sociale 
traditie staan maatschappelijk ethos en menselijke 
verantwoordelijkheid voorop, tegen de achtergrond 
van een gegeven morele orde. Juist dat laatste 
punt komt in veel stukken uit de bundel terug. Want 
juist besef van een objectieve maatstaf voor goed 
en kwaad is verdwenen. Waarden en normen zijn 
persoonlijk geworden, afhankelijk van culturen. 

Daar zit veel pijn bij conservatieven en daar rolt 
grondige en behartenswaardige cultuurkritiek uit 
voort. Het is zeer de moeite waard daar kennis 
van te nemen. Tegelijk knaagt hier iets. Want hoe 
verhoudt die hang naar een teloorgegane door 
het christendom gestempelde cultuur zich met de 
toenemende ontkerstening? Men wil wel het water, 
maar niet de bron, zo lijkt het. Is aansluiting bij die 
orde nog mogelijk nu onze cultuur nauwelijks nog 
contact heeft met die bron, het Evangelie? Besef 
is nodig dat onze werkelijkheid niet op zichzelf be-
staat, maar verwijst naar en uitdrukking is van haar 
Oorsprong, om met Dooyeweerd te spreken (226). 

ANTIREVOLUTIONAIR 
Blijft staan dat conservatisme en christelijk-sociaal 
denken verwantschap hebben. Dat blijkt niet alleen 
uit de lijst van auteurs en denkers, maar ook uit veel 
van de twintig, vaak uitstekend geschreven bijdra-
gen. Beide tradities benadrukken dat het kwaad niet 
primair in structuren maar in de mens zelf zit, dat 
gemeenschappen van centraal belang zijn voor de 
vorming van mensen en dat de samenleving niet met 
behulp van politieke middelen te maken is. Ook er-
kennen beide de belangrijke vormende bijdrage van 
het christendom aan de westerse beschaving in het 
algemeen en aan onze rechtsstaat in het bijzonder. 
Tot slot zal ook het antirevolutionaire karakter velen 
binnen de ChristenUnie aanspreken. Christenen 
zijn niet voor revoluties en radicale omwentelingen. 
Toch...? Of soms wel? Is het niet zo dat we bij schrij-
nend onrecht haaks dienen te staan op de heersen-
de orde? Is radicale hervorming niet nodig als het 
gaat om het opkomen voor de kwetsbaren op aarde 
en voor de aarde zelf? Uiteraard doen christenen 
dat zonder verwachtingen een hemel op aarde te 
kunnen bewerken en uiteraard doen ze dat stapje 
voor stapje. Maar dus wel met stapjes. Opvallend 
is dat veel Nederlandse conservatieven momenteel 
kiezen voor een regeringscoalitie waarvan men zich 
met recht af kan vragen in hoeverre die stapjes in 
de juiste richting wil zetten, juist ook gezien cruciale 
onderwerpen als (en ik volg de opsomming op de 
achterflap van het boek zelf): duurzaamheid; maat-
schappelijk verantwoord ondernemen; het probleem 
van het populisme; het belang van vorming, religie 
en cultuur. n
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RECHT DOEN IN EEN TIJD VAN GLObALISERING

DOOR MARNIx NIEMEIJER

Het is nog maar twee jaar geleden dat het thema van het Christelijk-Sociaal 
Congres luidde: ‘Solidariteit in de global village’. De congresvoorzitter 
merkte in zijn openingstoespraak op dat enkele trouwe congresgangers 
misten. Zij hadden aangegeven dat het onderwerp wat ver van hun 
dagelijkse praktijk afstond. ‘Hoe is het mogelijk!’, dacht ik toen. En dat denk 
ik nog steeds (ook na het aantreden van het nieuwe kabinet). De effecten 
van wat er in China, in het Midden-Oosten en in Afrika gebeurt, zie je niet 
alleen op de televisie, maar vooral om de hoek, zelfs thuis! En omgekeerd: 
ons handelen heeft duidelijk effecten op het leven van mensen elders 
in de wereld. Door globalisering beïnvloeden mensen die ver van elkaar 
verwijderd zijn elkaar toch ingrijpend, positief dan wel negatief. 

christelijke plicht 
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Vanuit deze achtergrond van globalisering is het nodig 
christelijk-sociale waarden opnieuw te doordenken 
en nieuwe wegen te vinden die verantwoordelijkheid, 
solidariteit en gerechtigheid zichtbaar maken. In dit 
artikel sta ik eerst stil bij het fenomeen globalisering, 
vervolgens formuleer ik enkele denkwijzers voor een 
weg van ‘waardegedreven’, verantwoordelijk hande-
len en gerechtigheid doen. 
Ik heb dit artikel, heel bewust, opgebouwd rond bij-
dragen van diverse prominente denkers uit de brede 
Christelijk-sociale beweging. ChristenUnie en CDA 
zijn beide verwant aan deze beweging en de partijen 
zouden op dit onderwerp op waardeniveau de verbin-
ding moeten (blijven) zoeken.1 Ik verwijs verder naar 
een bijdrage van Professor Herman Wijffels aan een 
symposium van de vereniging Prisma.2

VERDWIJNENDE ASSEN
Hoewel al eerder - denk aan de jaren zeventig – sterk 
mondiaal werd gedacht en ook al sinds lange tijd 
mondiaal wordt gehandeld, is het woord ‘globali-
sering’ pas van recente datum. De politiek filosoof 
Govert Buijs brengt het in verband met het haast ge-
lijktijdig verschuiven en vervagen van de twee assen 
die ons wereldbeeld voor lange tijd bepaalden. De 
Oost-West-as en de Noord-Zuid-as. De verandering 
van de Oost-West-as veronderstel ik als bekend, ik 
beperk me tot de geleidelijke vervaging van de laatste 
as: armoede en rijkdom zijn steeds meer fenomenen 
geworden in landen wereldwijd, in plaats van dat ze 
noordelijke en zuidelijke  regio’s in de wereld typeren; 
en hulprelaties lopen dan ook niet meer uitsluitend 
tussen Noord en Zuid.
Buijs stelt dat globalisering in het licht van deze ont-
wikkelingen betekent dat er geen helder structureren-
de assen en polen meer zijn. Natuurlijk zijn sommige 
landen machtiger en invloedrijker dan andere, maar 
een regisserend centrum ontbreekt.

VAN KNOPPEN NAAR KNOOPPUNTEN 
Hij constateert verder dat er in de tegenwoordige tijd 
veel meer onzekerheid is over zoiets als economische 
ontwikkeling. Door allerlei factoren kan het in het ene 
land ineens veel beter gaan, terwijl het in een ander 
land juist snel bergafwaarts gaat. Maar dit kan ook zo 
weer veranderen. Door energieprijzen bijvoorbeeld of 
door voedselprijzen. En er ontstaan andere verban-
den, zoals die tussen China en Afrika, waar overeen-
gekomen waarden zoals die van de mensenrechten 
geen werkingskracht hebben. 

Buijs beschrijft globalisering tegen deze achtergrond 
“als het proces waarin de wereld zich ontwikkelt tot 
een nogal diffuus netwerk van lokale, nationale en 
transnationale actoren waarbij alle niveaus door de 
andere niveaus geraakt kunnen worden maar waarbij 
van te voren nooit duidelijk is hoe en waar dit effect 
op zal treden en wie wat wanneer raakt of wat en wie 
op wat invloed heeft.” Kort en bondig benoemt hij 
dit proces als een verschuiving van ‘knoppen’ naar 
‘knooppunten’. 

DEMOCRATISCH TEKORT  
In besluitvorming en daarmee samenhangende 
verantwoording lijkt er veel te zijn veranderd en zal er 
naar verwachting nog het één en ander veranderen. 
Net toen veel staten hun boel een beetje op orde 
leken te hebben, ontstonden er in de afgelopen jaren 
allerlei internationale netwerken (waarin overigens 
ook staten werden opgenomen). Deze netwerken 
zijn niet-democratisch en qua besluitvorming dikwijls 
ondoorzichtig. Er is sprake van een vergroting van de 
invloed van bestuurselites ten koste van democrati-
sche verantwoording. Buijs wijst  in dit verband op de 
omvang van flink wat multinationale ondernemingen 
die groter is dan het BNP van vele landen, waaron-
der Europese. En hij merkt op – met een variant op 
de bekende uitspraak van voormalig minister van 
Defensie Vredeling - dat parlementen geen vliegtuigen 
kopen en geen deals sluiten. 
Buijs noemt in dit verband de verschralende wer-
king van het neoliberalisme, de enig overgebleven 
invloedrijke ideologie na het vervagen van de assen. 
Het mensbeeld is er één van de homo economicus, 
de rationeel en voor zich zelf en zijn of haar belangen 
kiezende mens.

DE MODERNE MENS ALS HEERSER
Een soortgelijk mensbeeld benoemde Herman Wijf-
fels in zijn bijdrage aan het Prisma symposium, toen 
hij een analyse gaf van de achtergronden van de 
crises waarmee we te maken hebben. Hij ging terug 
naar Descartes, in wiens ‘ik denk dus ik ben’ beslo-
ten ligt dat wij de wereld om ons heen naar believen 
construeren dan wel manipuleren. Dat is iets anders 
dan eerbied hebben voor al het geschapene, wat ons 
gegeven is en waar wij als mensen zelf onderdeel 
van zijn. Het zichzelf boven en dus buiten de ecosy-
stemen plaatsen van de Westerse mens heeft geleid 
tot een cultuur van produceren en consumeren die 
zich gaandeweg steeds moeizamer verhoudt tot wat 
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deze aarde als leefsysteem aankan. Wij leven op dit 
moment boven wat houdbaar is voor de lange termijn. 
De crises waarmee de wereld te kampen heeft, zijn 
hiervan indringende signalen.

WAARDEGEDREVEN EN VERANTWOORDELIJK
Tegenover dit Cartesiaanse mensbeeld en tegenover 
de homo economicus, plaatsten Wim van de Donk en 
Mgr. A.H. Van Luyn een alternatief.  De mens is ten 
diepste een relationeel wezen dat verbonden is met 
God, zijn medemens, de schepping en zichzelf. Van 
Luyn noemt dit een personalistisch mensbeeld. Met 
dit mensbeeld als uitgangspunt volgt van Luyn de 
sociale leer van de Rooms-katholieke kerk. Die onder-
scheidt twee fundamentele principes:
“de human dignity, de onvervreemdbare waardigheid 
van de menselijke persoon: van ‘elke mens’ zonder 
onderscheid en van ‘heel de mens’ in al zijn dimen-
sies en relaties. Hij is immers ‘geschapen naar Gods 
beeld en gelijkenis’.” 
 “het common good, het algemeen goed dat niet de 
som is van particuliere belangen, maar het resultaat 
van de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid, die 
gericht is op het creëren van een humane en humani-
serende samenleving waar ieder verantwoordelijkheid 
inbrengt en zich daadwerkelijk medeverantwoordelijk 
weet voor anderen en voor het geheel.”   
Deze twee principes brengen een solidariteit (of be-
trokkenheid op de naaste) voort die alle grenzen van 
ruimte en tijd overstijgt, aldus Van Luyn. Ze geldt alle 
mensen op de wereld evenals de komende genera-
ties. Naast solidariteit noemt Van Luyn onder meer 
ook het begrip matigheid, een kardinale deugd. Er 
mogen en moeten van iedereen offers gevraagd wor-
den, wanneer het gaat om de menselijke waardigheid 
en het algemeen goed, wereldwijd.

NAASTEN ALS WEIDEGENOTEN 
Wat ik een opmerkzaam punt vond in Wijffels’ verhaal 
was zijn uitleg van het joods-christelijke begrip ‘de 
naaste’. Hij stelde dat de oorspronkelijke betekenis 
van ‘de naaste’ ‘weidegenoten’ is. In de nomadische 
context	van	toen	betekende	dat,	dat	je	de	weidegron-
den zo achterliet, zoals je ze zelf zou willen aantreffen. 
Deze betekenis verbond het sociale met het ecolo-
gische, iets wat in het huidige gebruik van het woord 
naaste, niet meer aanwezig lijkt te zijn. 

Buijs kent een belangrijke rol toe aan kerken en 
christelijke gemeenschappen in de internationale 

waardenstrijd. Allereerst om die strijd op zich gaande 
te houden in het publieke debat en verder om con-
creet inhoud te geven aan de zorgwaarden die zo 
verbonden zijn met de Westerse christelijke traditie. 
Wie de bijdragen van Buijs van de laatste jaren kent, 
weet dat hierachter het begrip ‘agapeïsche revolutie’ 
van de vroege Kerk schuilgaat, te weten: “de zeer ver-
rassende ontdekking van een tot dan toe door allerlei 
hiërarchische verhoudingen en machtstrijd verborgen 
grondstructuur van menselijke relaties: dat mensen 
juist tot hun bestemming komen door elkáár erken-
ning te geven en zich in te zetten voor elkaars bloei. 
De christelijke kerk deed deze ontdekking door de 
ervaring dat de God van de Bijbel zelf zo met mensen 
omgaat. Daardoor blijken mensen ‘gered’ te worden, 
en zo worden geredde mensen zelf ook redders, wor-
den geholpen mensen zelf helpers, worden genezen 
mensen zelf genezers, worden getrooste mensen zelf 
troosters.” Dat is gerechtigheid doen.3

RADICAAL EN CONCREET
Ik schrijf dit artikel in het weekend van Micha Zondag 
(10.10.10), terwijl ik op bezoek ben bij lokale partneror-
ganisaties van Tear in Zimbabwe. Ik realiseer me hoe 
actueel en waar Buijs’ woorden zijn. Deze organisaties 
ondersteunen stuk voor stuk lokale kerken in wat de 
Micha Campagne ‘goed en recht doen’ noemt. Ik heb 
lokale kerkgemeenschappen bezocht die nog eens 
indringend uitlegden dat zij een God dienen die heeft 
gezegd: “Stop doing wrong and learn to live right. See 
that justice is done. Defend widows and orphans and 
help	those	in	need.”	(Jes	1:	16b,	17).	In	een	land	waar	
meer dan 10% wees is, ondersteunen vanuit kerken 
weeskinderen op praktische wijze andere weeskin-
deren uit de wijk waar de kerk gevestigd is.
Ik denk aan zulke concrete, lokale, radicale voor-
beelden, wanneer ik reflecteer op een woord als 
internationale gerechtigheid. Ik besef verder dat wij 
een tijdperk zijn binnengegaan waarin wij op tal van 
manieren verbonden zijn met andere wereldburgers, 
waarvan wij vroeger geen weet hadden en dus geen 
mogelijkheid hadden om ons met hen daadwerkelijk 
te verbinden. Lotsverbondenheid moet opgeschaald 
tot een mondiaal niveau.
Om dit verder invulling te geven denk ik onder meer 
aan wat Prof. Dr. Bob Goudzwaard meermalen heeft 
aangegeven4, namelijk dat in onze, inmiddels wijdver-
breide, cultuur het geloof heeft postgevat dat welvaart 
(en het veiligheidsbeleid dat nodig is om deze wel-
vaart te beschermen) tot vrede en gerechtigheid leidt. 
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Goudzwaard zet daar overtuigend tegenover dat het 
in Bijbelse zin juist omgekeerd is. Er is een radicale 
omkering nodig in onze cultuur, misschien wel begin-
nend bij veel christengemeenschappen, geïnspireerd 
door christelijk-sociale waarden. Het is de hoogste 
tijd om als christenen in Nederland het woord ‘ge-
rechtigheid’ serieus te nemen als wezenlijk onderdeel 
van het goede nieuws dat onze Heer Jezus Christus 
aan armen verkondigde door woord en daad.  

OMGANG MET ‘COMMON GOODS’ 
Ik denk aan de agendering van wat eerder is 
aangeduid met de woorden ‘common goods’5: 
grondstoffengebruik, watergebruik, omgang met 
voedsel(gronden), milieu, klimaat, stabiele, open 
en faire financiële systemen. Ik vestig mijn hoop op 
christelijke gemeenschappen en politieke partijen 
wereldwijd, die zich verbinden en inzetten voor een 
rechtvaardige omgang met de common goods, met 
als doel een gedrag dat zich richt op zorg voor de 
schepping en leidt tot een menswaardig bestaan van 
meer mensen. 
Met een kleine variatie op woorden van Van Luyn: 
voor de overheden betekent dit dat ze, in steeds meer 
internationale netwerken en verbanden, erop gericht 
zijn rechtvaardige verhoudingen te scheppen. Voor 
burgers en maatschappelijke groeperingen betekent 
dit het leveren van maatwerk in werken van barm-
hartigheid	en	gerechtigheid.	In	de	huidige	context	
betekent dit dat, ondanks de politieke tegenwind, 
met overtuiging en volharding visie en beleid wordt 
ontwikkeld op zowel selectieve, duurzame groei als 
consumptieve matiging. 

NOG STEEDS SLAVENHANDEL 
Tenslotte: onder onze Nederlandse ogen is nog 
steeds sprake van slavenhandel. Daarbij denk ik in de 
eerste plaats aan de vrouwenhandel die verbonden is 
met prostitutie, maar vervolgens ook aan alle keuzes 
die wij aan onze keukentafels maken of in de diverse 
winkels, wanneer we iets kopen en wanneer we op 
grond van de prijs alleen al kunnen vermoeden dat er 
sprake is van eigentijdse vormen van slavenarbeid. 
Dan komt de vraag op: met wie voelen wij ons ver-
bonden en voor wie maken wij keuzes van barmhar-
tigheid en gerechtigheid? n

1  De christelijk-sociale beweging kent veel en gevarieerde 
denkkracht. Vanouds is er in politieke zin een informele 
verbondenheid tot het CDA, maar tegelijk is de beweging 
sterk verwant aan de ChristenUnie. Deze partij neemt 
immers een plek in de christelijk sociale beweging in 
Nederland. De bijdragen die ik gebruik zijn van Dr. Govert 
Buijs, Prof. Dr. Wim van de Donk en Mgr. A.H. van Luyn die 
op het genoemde Christelijk Sociaal Congres te beluisteren 
waren. Zie de congresbundel Solidariteit in de global 
village – ons antwoord op diversiteit, Europeanisering en 
globalisering,	Stichting	Christelijk-Sociaal	Congres,	2008

2   Zie Herman Wijffels, Jan Lock, Henk Jochemsen, Gert 
van Dijk, Ontwikkelingssamenwerking Nieuwe stijl – naar 
een christelijke visie, Prisma/Shaker Publisher, 2010. Het 
symposium	werd	in	mei	2009	gehouden	ter	gelegenheid	
van het afscheid van haar toenmalige voorzitter prof. dr. ir. 
Gert van Dijk.

3	  ‘Gerechtigheid doen’ is – eenvoudig gezegd – een 
handelen dat de ander, in het licht van Gods bedoeling 
met al het geschapene, volledig tot zijn recht, tot zijn 
bestemming wil laten komen. Dat zal, zo gesteld, niet door 
mensen gebeuren. Maar volgelingen van Jezus Christus 
zullen in Zijn kracht wel gehoor geven aan het appel om 

4  Zie bijv. Bob Goudzwaard, Mark Vander Vennen en David 
van Heemst, Hope in Troubled Times, Baker Academic, 
Grand	Rapids,	2007.‘Gods	medearbeiders’	te	zijn.	

5  Het recent verschenen WRR-rapport Minder pretentie, 
meer ambitie – ontwikkelingshulp die verschil maakt 
(2010) noemt dit ‘publieke goederen. Dit rapport geeft 
een helder overzicht over motieven en beleid van 
ontwikkelingsamenwerking (OS) in de afgelopen vijftig jaar. 
Inzake de aanbevelingen is de aandacht van het rapport  
voor een verbreding van het ontwikkelingsveld, zowel qua 
thematiek (bijvoorbeeld een gerichtheid op de publieke 
goederen) als qua spelers (een gerichtheid om actoren 
buiten de traditionele OS-sector actief te betrekken bij het 
terugdringen van armoede) juist. Ook de aandacht voor 
economische ontwikkeling is begrijpelijk, al laat zich wel de 
vraag stellen in hoeverre daarbij voorkomen kan worden 
dat de problemen die het Westen met haar concepten van 
economische ontwikkeling heeft gecreëerd, niet worden 
vergroot. Bovendien gaat het rapport te gemakkelijk 
voorbij aan de waarde van sociale interventies en aan het 
opbouwen van sociaal, waardegedreven kapitaal in een 
samenleving.  

EINDNOTEN

Marnix	Niemeijer	is	directeur	van	ontwikkelingsor-
ganisatie Tear. 

ER IS EEN RADICALE OMKERING NODIG IN ONZE CULTUUR, MIS-
SCHIEN WEL bEGINNEND bIJ VEEL CHRISTENGEMEENSCHAPPEN, 
GEïNSPIREERD DOOR CHRISTELIJK-SOCIALE WAARDEN.

SAMENVATTING 
•		Internationale gerechtigheid is geen ver-van-

ons-bed-show.
•		De christelijk-sociale traditie heeft veel te bieden 

in deze mondiale waardenstrijd.
•		Centraal staan concrete en radicale uitwerkin-

gen van deze waarden.
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 Agrariërs willen 

graag duurz aam boeren 
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 Agrariërs willen 

graag duurz aam boeren 
DOOR HERMEN VREUGDENHIL

Duurzaamheid wordt vaak gezien als een links thema, waar agrariërs (en 
andere ondernemers) geen affiniteit mee zouden hebben. Dat is onjuist. Als 

je met agrariërs aan de keukentafel praat dan willen ze gráág duurzaam 
boeren. Ze zien het als uitdaging en noodzaak om aansluiting te houden bij 
de markt die vraagt om duurzaam produceren. Maar dat is niet van de ene 

dag op de andere geregeld. De provincie kan een belangrijke rol spelen 
om de omslag naar duurzaam boeren te maken. Een voorbeeld hiervan 

biedt Noord-Brabant, waar een brede consensus is ontstaan ten aanzien 
van verduurzaming en vergroening van de landbouwsector. Centraal 

moet uiteindelijk staan de werkelijk toegevoegde waarde van diensten en 
producten. 

bRAbANTS bELEID ALS VOORbEELD VOOR NEDERLAND



38 | Denkwijzer |  December 2010 | Bestuurders

Voordat ik Statenlid werd, hoorde ik nogal eens dat 
de ChristenUnie ver van de boeren af staat. Ik heb 
in het landbouwdebat in Brabant mogen ervaren 
dat dit niet zo is. De sector heeft behoefte aan een 
duidelijk én eerlijk verhaal. Dat wordt gewaardeerd. 
En niet voor niets hebben Provinciale Staten van 
Noord-Brabant zich unaniem uitgesproken tegen 
de ongebreidelde schaalvergroting in de agrarische 
sector.1 Vriend en vijand, van links tot rechts, zijn 
het er in Brabant over eens dat zowel op econo-
mische als op maatschappelijke gronden het roer 
nu echt om moet. Niet de haast automatische 
schaalvergroting gericht op het produceren voor 
de wereldmarkt moet het toekomstperspectief van 
de sector vormen, maar de toegevoegde waarde 
van de sector moet centraal staan. Een koers die in 
Brabant omarmd wordt door de sector. Een voluit 
ChristenUnie-verhaal. Breeduit ziet men dit vee-
houderijbesluit als een kentering van het agrarisch 
beleid die ook gevolgen zal hebben voor de rest 
van de sector in Nederland. 

OMSLAG IN DENKEN 
In Brabant heeft dit besluit, dat primair gericht is op 
de intensieve veehouderij (zie kader), geleid tot een 
omslag in denken over de totale land- en tuinbouw, 
en nog breder de hele agrofood-sector in Brabant. 
Dit besluit mag dan ook niet het sluitstuk zijn van 
een jarenlang publiek debat maar een eerste be-
langrijke stap op weg naar een duurzaam ontwik-
kelingsperspectief van de hele agrofood sector. 
Juist nu komt het er op aan om de sector hierin te 
steunen. 

LAT HOGER LEGGEN
In Brabant heeft de ontwikkeling van de agrarische 
sector de afgelopen jaren langs de lijnen van de 
reconstructie plaatsgevonden. De reconstructie-

wet2, in werking getreden na de varkenspest, heeft 
veel goede ontwikkelingen in het landelijk gebied 
op gang gebracht, maar heeft niet geleid tot een 
duurzaam-economische vernieuwing van de agra-
rische sector. De kaders van de reconstructie wa-
ren teveel ingestoken op het beheersbaar houden 
van de actuele problematiek in de sector. Hierdoor 
kon een bredere transitieagenda niet echt aan de 
orde komen. De lat moet aanzienlijk hoger gelegd 
worden dan de huidige reconstructiedoelen als we 
willen bouwen aan een toekomstgerichte sector. 

URGENTIE 
De vragen die dan al snel opdoemen zijn ‘hoe’ en 
‘wanneer’. De discussie speelt immers al jaren-
lang en de opeenvolgende debatreeksen gestart 
onder voormalig minister Brinkhorst in 2000 en 
voortgezet door Veerman hebben weinig resultaat 
opgeleverd. Het Veehouderijbesluit van 2010, zie 
kader, biedt een goed uitgangspunt voor die tran-
sitie. Maar er is ook een urgentie om nú duidelijke 
keuzes te maken voor de sector. Ik noem er een 
aantal.

1.  MAATSCHAPPELIJK DRAAGVLAK IN HET 
GEDING

Een eerste urgentie ligt in de groeiende maat-
schappelijke discussie over de gevolgen van voort-
gaande schaalvergroting in de agrarische sector 
en in het bijzonder de intensieve veehouderij. We 
mogen de ogen niet sluiten voor de verhalen aan 
de keukentafel van plattelandsbewoners, vaak van 
agrarische afkomst, die grote zorgen hebben over 
de aantasting van volksgezondheid en landschap. 
De Sociaal Economische Raad in Brabant consta-
teert dat de ontwikkeling van de landbouwontwik-
kelingsgebieden	(waarvan	er	in	Brabant	48	zijn!)		
zijn verworden tot restgebieden of afvoerputjes 
voor grootschalige intensieve veehouderij, vaak 
met veel gemeenschapsgeld gefinancierd. Ook de 
verdringing van de agrarische gezinsbedrijven door 
de ‘grote jongens’ roept zowel in de sector als in de 
samenleving veel weerstand op en verschraalt de 
sector. 

2. VOLKSGEZONDHEID
Sterker dan ooit is het belang van de volksgezond-
heid in het geding. Het is duidelijk geworden dat 
het huidige productiesysteem op onderdelen de 
grenzen van zijn spankracht heeft bereikt. Deze 
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VRIEND EN VIJAND, VAN LINKS TOT RECHTS, ZIJN HET ER IN 
bRAbANT OVER EENS DAT ZOWEL OP ECONOMISCHE ALS OP 
MAATSCHAPPELIJKE GRONDEN HET ROER NU ECHT OM MOET.

discussie	heeft	een	extra	dimensie	gekregen	door	
de uitbraak van Q-koorts en de verspreiding van 
de MSRA-bacterie in verband met een overmatig 
gebruik van antibiotica. 

3. ECONOMISCHE CRISIS
De economische crisis heeft het belang van de 
agrofood sector nog eens stevig voor het voetlicht 
gebracht. Een sterk, relatief conjunctuurongevoelig 
agrofood	complex	kan	ervoor	zorgen	dat	regio’s	
in de toekomst minder kwetsbaar worden voor 
neerwaartse economische golfbewegingen. 
Hiervoor is het wel van belang dat de sector 
aansluiting vindt bij regionale en lokale markten. 
Het bewustzijn is bij iedereen doorgedrongen 
dat de strijd op de wereldmarkt door middel van 
schaalvergroting en concurrentie op prijs niet te 
winnen is. 

4. AfNAME bEDRIJVEN
Het aantal bedrijven in de glastuinbouw en in de 
veehouderij neemt sneller af dan voorzien. Doen 
we niets dan zou dat betekenen dat tussen nu 
en 2020 het aantal agrarische bedrijven met de 
helft	zal	verminderen!	De	natuurlijke	reflex	tot	
schaalvergroting die dan in versterkte mate zal 
ontstaan leidt niet tot een duurzame oplossing. De 
‘eigenschaligheid’ van het bedrijf, die past bij de 
ondernemer en zijn omgeving, komt dan in gevaar. 
Voor de Zuidelijke Land en Tuinbouw Organisatie 
(ZLTO) moet dan ook niet meer de grootschaligheid 
maar de ‘eigenschaligheid’ van de bedrijven centraal 
staan. Een schaal die past bij de ondernemer, 
zijn omgeving, de afzetmarkt en de toegevoegde 
waarde die het bedrijf levert aan de samenleving.3

5. VERDUURZAMING
Een belangrijke urgentie ligt in de 
verduurzamingsopgave waar de sector voor staat, 
vastgelegd in de ‘Nota Duurzaam Voedsel’ (juni 
2009).	Herman	Wijffels	gaf	in	zijn	analyse	op	de	
kredietcrisis terecht aan dat het specialisatieprincipe 
heeft geleid tot vergaande fragmentatie en 
versnippering. Hierdoor zijn we het overzicht over 
het geheel en het gevoel van verantwoordelijkheid 
voor de leefomgeving, de aarde, kwijtgeraakt. De 
ZLTO vertaalt dit in haar visie 2020 in het motto 
‘think globally, act locally’ waarbij het accent komt 
te liggen bij de West-Europese markt en de markt 
dicht bij huis. Hierbij weet de ondernemer zich 

verantwoordelijk voor een duurzame productie én 
voor de omgeving waarin hij opereert. 

LOSKOMEN VAN LINKS-RECHTS
Deze vijf urgenties hebben in Brabant geleid tot 
een fundamenteel debat. De provinciale politiek in 
Brabant heeft grenzen gesteld aan de ruimtelijke 
ontwikkelingsmogelijkheden van de sector. 
Provinciale Staten hebben verantwoordelijkheid 
genomen door zich ongekend stevig (maar 
unaniem!) uit te spreken tegen de huidige 
ontwikkelingen. Waar aan de ene kant de weg 
voor nieuwe schaalsprongen in de sector via het 
ruimtelijk ordeningsspoor wordt afgesloten heeft 
de provincie een heel grote verantwoordelijkheid 
om, binnen haar mogelijkheden, de transitie naar 
een perspectiefvolle en duurzame landbouw te 
stimuleren. En juist het unanieme politieke signaal 
is een belangrijke katalysator om de sector een 
duurzaam perspectief te bieden. Een perspectief 
waarin we in het politieke debat loskomen van 
de links-rechts tegenstelling maar waarin sector, 
overheid en maatschappij een breed front vormen.

VEEHOUDERIJbESLUIT bRAbANT
Wat hebben Provinciale Staten van Brabant 
besloten:
•			Nieuwe	intensieve	veehouderijen	worden	ver-

boden. De bouwruimte van intensieve bedrijven 
wordt	beperkt	tot	maximaal	1,5	hectare.	In	een	
klein aantal gebieden wordt een bouwruimte 
van	2,5	hectare	toegestaan.	In	de	gebieden	
dichtbij bebouwing en natuur mogen veehou-
derijen eenmalig hun stallen aanpassen aan 
de	dierwelzijnseisen	die	vanaf	2013	gelden.	
Dit betekent dat de stallen iets groter mogen 
worden maar dat er niet meer dieren mogen 
worden gehouden. Daarna mogen bedrijven in 
die gebieden niet meer groeien.

•			Ook	is	besloten	dat	het	geld	voor	verplaatsing	
van de bedrijven beter ingezet moet worden. 
De ‘compartimentering’ is op aandringen van 
de Staten weer ingesteld. Veehouders kunnen 
alleen binnen het ‘eigen’ concentratiegebied 
dierrechten kopen. Zo zal het aantal dieren in 
Brabant niet toenemen. Ook roepen de Staten 
van Brabant de regering op om maatregelen te 
nemen om het antibioticagebruik bij veehoude-
rijen terug te dringen.
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TOEGEVOEGDE WAARDE
Inmiddels is er brede steun van de landbouwsector 
en de hele agrofood sector voor die nieuwe koers.4 
Centraal element in deze koers is het realiseren 
van meer toegevoegde waarde. Het scheppen van 
meerwaarde is een (maatschappelijke) voorwaarde 
om boer en tuinder te zijn. Die toegevoegde waarde 
kan worden uitgedrukt in termen van duurzaamheid. 
Van minder hinder naar meer waarde voor de 
samenleving. In termen van samenwerken uit 
zich dat in het zoeken naar nieuwe vormen van 
coöperatief ondernemen. En in termen van innovatie 
gaat het erom groene intelligentie te combineren 
met hoogwaardige technologie. 

ROL OVERHEDEN
De waardering van deze meerwaarde(n) is een 
voorwaarde om boeren en tuinders in staat te stellen 
de gewenste producten en diensten te leveren. 
Voor veel groenblauwe diensten5 is de prijsvorming 
in de ‘markt’ onvoldoende geregeld. Het ontbreekt 
aan een adequaat en maatschappelijk gedragen 
prijsmechanisme voor de ‘morele’ en ‘publieke’ 
component van deze diensten. Voor de overheid 
ligt hier een belangrijke taak om op verschillende 
schaalniveaus de juiste voorwaarden te scheppen 
voor het realiseren van deze meerwaarde. 
Ook in het Europees landbouwbeleid is de omslag 
van bulkproductie naar het creëren van meerwaarde 
zichtbaar.	Vanaf	2013	zal	de	positie	van	de	land-
bouw meer beoordeeld worden op haar bijdrage 
aan maatschappelijke doelen en het halen van 
milieunormen. Verruiming van de mogelijkheden om 
boeren reëel te vergoeden voor geleverde diensten 
moet daarbij hoog op de agenda komen.

bREED bRAbANTS COMMITMENT 
In Brabant zijn inmiddels zowel de overheid als het 
landbouwbedrijfsleven ervan overtuigd dat die om-
slag gemaakt kan en moet worden. Breder nog, er 
tekent zich een breed maatschappelijk commitment 
af voor die koers.6 De provincie, en elke provincie 
vanuit zijn eigenheid, kan daarbij een centrale rol 
spelen. Enerzijds door helder de grenzen vast te 
leggen waarbinnen de sector zich kan en moet 
ontwikkelen binnen de kaders van draagkracht van 
gebied en regio. Anderzijds door het initiatief te 
nemen voor een versnellingsagenda voor de omslag 
in de agrofood sector. Juist nu de provincies met 
het nieuwe regeerakkoord verantwoordelijk zijn voor 

zowel het regionaal-economisch beleid, natuur en 
ruimtelijke ordening ligt het binnen haar mogelijk-
heden en verantwoordelijkheid om deze belangrijke 
sector in de transitie te steunen die in elk van die 
domeinen meerwaarde creëert. Brabant moet niet 
wachten op het Rijk maar als voorbeeldregio gericht 
werken aan die omslag. 

STARRE bEHEERPLANNEN 
Daarbij is het ook belangrijk om bestaande kaders 
te durven heroverwegen. Al eerder is genoemd 
het heroverwegen van de uitgangspunten van het 
reconstructiebeleid. Een ander voorbeeld zijn de 
vaak starre beheerplannen in de Natura 2000 ge-
bieden.7 We moeten ons in Nederland niet ingraven 
in regelgeving, maar in samenspraak met de sector 
haalbare en realiseerbare beheerplannen opstellen 
en verantwoordelijkheid nemen voor de uitvoering. 
Integrale afweging van belangen kan herbegrenzing 
of herziening van de doelen tot gevolg hebben. Daar 
moeten we niet van wegkijken. In samenspraak met 
de sector kan op die wijze tot een snelle realisatie 
van Natura 2000 gebieden gekomen worden mét 
een toekomstperspectief van omliggende of inlig-
gende bedrijven. 

bESTUURDERSDAG 
Tijdens de bestuurdersdag van de ChristenUnie is er 
in een workshop met vertegenwoordigers van de ver-
schillende bestuurslagen gesproken over die koers 
voor de agrarische sector en de rol van de overheid 
daarbij. Een heel waardevolle discussie waarbij de 
urgentie én de meerwaarde om in gezamenlijkheid 
van Rijk, provincie en gemeenten hier beleid op te 
ontwikkelen en uit te voeren gedeeld werd. De te 
volgen route moet nog nader uitgewerkt worden en 
kan en moet ook verschillen per regio. Maar het is 
van het grootste belang om in samenspraak met alle 
bestuurslagen, de sector én de samenleving een 
route te kiezen die leidt tot het creëren en waarderen 
van meerwaarde in de sector. Dat kan niet enkel van-
uit Den Haag of Brussel. Dat moet niet alleen door 
de provincies. Juist in de samenwerking tussen alle 
geledingen kunnen we hier het verschil maken. 

INITIATIEf CHRISTENUNIE 
Het landbouwdebat zal in de komende jaren hoger 
op de politieke agenda moeten komen te staan, 
maar los van de klassieke politieke tegenstellingen. 
De ChristenUnie kan hier vanuit haar christelijk-
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sociaal profiel bij uitstek het initiatief nemen. In 
Brabant wordt hier inmiddels door een topcommis-
sie invulling aan gegeven. Ook binnen de Christen-
Unie zou een dergelijke topcommissie in het leven 
moeten worden geroepen om in de kracht van de 
samenwerking tussen bestuurslagen, in overleg met 
de sector en in samenspraak met de samenleving 
de versnellingsagenda landelijk vorm te geven. Daar 
kunnen tal van initiatieven in samenhang verder 
uitgewerkt worden. Bijvoorbeeld een verruiming van 
de regeling groenblauwe diensten, zodat de onder-
nemer een reële vergoeding krijgt voor geleverde 
diensten. Of een tegemoetkoming in de eenmalige 
kosten voor bedrijven die omschakelen. Ook kan de 
overheid strengere eisen stellen aan kwaliteit bij de 
import van agrarische producten. 

KEUKENTAfEL 
Maar ook de provinciale en lokale ChristenUnie-ver-
tegenwoordigers moeten zich volop inzetten om de 
sector te steunen en de omslag mee vorm te geven. 
Daarbij hoort een duidelijke ruimtelijke begrenzing 
waarbinnen de bedrijven zich kunnen ontwikkelen 
maar ook financiële steun voor de aanschaf en ont-
wikkeling van luchtwassers. Er zijn mogelijkheden 
voor	een	extra	bijdrage	bovenop	de	‘Rijksregeling	
investeringssteun voor jonge boeren’ en ondersteu-
ning om mogelijkheden voor energieopwekking 
op de bedrijven beter te benutten. Ook kunnen 
gemeenten volop ruimte bieden voor de verbreding 
van de activiteiten naar zorg en recreatie en het eten 
van producten uit de streek promoten en stimuleren. 
Maar bovenal, ga het gespek met de agrariërs aan 
de keukentafel aan. 
Het momentum om voluit voor een sterke agrarische 
sector te gaan is daar. Dat is rentmeesterschap ten 
voeten uit! n

HET LANDbOUWDEbAT ZAL IN DE KOMENDE JAREN HOGER OP 
DE POLITIEKE AGENDA MOETEN STAAN, MAAR LOS VAN DE 
KLASSIEKE POLITIEKE TEGENSTELLINGEN. DE CHRISTENUNIE KAN 
HIER bIJ UITSTEK HET INITIATIEf NEMEN.

1    Achtergronden discussie Provinciale Staten Brabant 
www.noordbrabant.christenunie.nl dossier megastallen

2.   De Reconstructiewet (2002) biedt de mogelijkheid om 
de verschillende problemen in onderlinge samenhang 
tegelijk aan te pakken in de vorm van een gebiedsgerichte 
aanpak. Het Rijk heeft prioriteit gegeven aan de 
reconstructie van de zandgebieden in Zuid- en Oost-
Nederland (Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-
Brabant en Limburg)

3  Startdocument ZLTO Visie 2010 - 2020
4  Brabant AGroFood 2020, Brabant als innovatieve 

agrofoodregio van Noord-West-Europa, Agro&Co 
Brabant.

5  Groenblauwe diensten zijn betaalde prestaties die van 
maatschappelijk belang zijn en die naast de gewone 
agrarische bedrijfsvoering plaats vinden.

6	 	Advies	SER	Brabant	27	mei	2010,	Omslag	Brabantse	
agrosector, naar een versnellingsagenda.

7  Natura 2000-gebieden maken deel uit van een 
samenhangend netwerk van natuurgebieden in de 
Europese Unie. Doel van Natura 2000 is het keren van de 
achteruitgang van de biodiversiteit.

EINDNOTEN

SAMENVATTING 
•	Boeren	willen	graag	duurzaam	ondernemen.
•		De	overheid	moet	dat	wel	mede	mogelijk	maken.	
•		De	provincie	Noord-Brabant	biedt	een	

trendsettend voorbeeld 
•		De	ChristenUnie	is	bij	uitstek	de	partij	die	hier	

het initiatief moet nemen. 

Hermen Vreugdenhil is fractievoorzitter 
ChristenUnie-SGP Noord-Brabant en adviseur 
leefomgeving BAZN de bestuursacademie.
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Wat motiveert je om lijsttrekker te zijn?
Als christen geloof ik dat je op alle terreinen van het 
leven actief moet zijn om daaraan vanuit je diepste 
overtuiging bij te dragen. Dus ook aan de politiek. Er is 
een boodschap die het hele leven omvat. Persoonlijk 
is dat een belangrijke drijfveer. En wanneer je daar-
naast behoorlijk verknocht bent aan het openbaar 
bestuur, gewoon omdat ik het boeiend vind, is dit een 
prachtige combinatie.

Waarom is de ChristenUnie jouw partij?
De ChristenUnie staat voor een politiek die diep is ge-
worteld in het Woord van onze God. Dat is soms heel 
confronterend, soms heel praktisch, maar altijd met 
een antwoord dat de waan van de dag kan doorstaan. 
De ChristenUnie is daarbij niet alleen een partij van ge-
tuigen, maar ook van aanpakken. Vanuit je principes 
het politieke handwerk doen. Dat maakt het werken uit 
je geloof heel praktisch. Dat spreekt me aan. 

Waar ligt het belang van het middenbestuur? 
De provincie vormt een mooie brug tussen rijk en 
gemeenten. We vinden dat wat dicht bij de burger 
plaatsvindt, ook dichtbij georganiseerd moet worden, 
dus bij de gemeenten. Toch is het noodzakelijk dat er 
een bestuurslaag is die oog heeft voor wat boven de 
belangen van die gemeenten uitstijgt. Een provincie 
die gemeenten regionaal bij elkaar brengt. Maar ook 
een provincie die net even meer kan dan die ene indi-
viduele gemeente. Juist voor een provincie is het van 
belang iets meer op afstand te staan van de individue-
le burger. Dat is belangrijk omdat je op die manier ook 
beter boven de lokale schaal kunt uitstijgen en goede 
dingen voor de samenleving kunt doen op dat niveau. 

Waarin maakt de ChristenUnie verschil op dit be-
stuursniveau?
Als het gaat om Drenthe gaat het hier natuurlijk al-
lereerst om je drijfveren, waarover ik het eerder al 
had. En dat is meer dan het alleen maar zeggen. Het 
zegt veel over de manier waarop je met elkaar in de 
politiek omgaat: het gaat niet om ons, maar om het 
dienstbaar zijn aan de Schepper van deze wereld en 
dat praktisch handen en voeten geven. Dat betekent 
respect geven aan de andere overheden en tegelijk 
je best doen om daartussen het goede voor Drenthe 
in het oog hebben. Kortom je rol als ‘middenbestuur’ 
ook als zodanig invullen. 

Zijn er specifieke speerpunten voor de komende 
jaren? 
Voor Drenthe is een aantal zaken van belang: 
•		We	hebben	er	provinciebreed	voor	gekozen	sterk	

terug te treden op het sociale domein. Daar staan 
we ook voor. We vinden dat meer op de weg van de 
gemeenten liggen. Tegelijk staan we er voor dat dit 
niet een kille sanering is. De instellingen die getroffen 
worden moeten genoeg tijd en middelen hebben om 
deze overgang te kunnen maken.

•		We	vinden	een	inzet	op	recreatie	en	toerisme	voor	
Drenthe van groot belang. Het is een forse economi-
sche factor. Daar zullen we meer in moeten investe-
ren.

•		Ook	wij	ontkomen	niet	aan	bezuinigingen.	Daar	zul-
len we eerlijk over zijn in de campagne en aangeven 
wat er volgens ons dan niet meer hoeft. 

Wat zijn de verwachtingen van de verkiezingen? 
Hoe gaan jullie de mensen bereiken met provinciale 
thema’s? 
We hebben de vorige verkiezingen een zetel gewon-
nen. We zullen inzetten op minimaal zetelbehoud. 
Tegelijk merken we ook op dat er meer partijen mee 
gaan doen die voor een versnippering van het politieke 
landschap kunnen zorgen. Voor ons is het van belang 
dat we ons als een betrouwbare partij gaan presente-
ren. Betrouwbaarheid die we zowel in de Provinciale 
Staten als in het college van GS hebben laten zien. 
We zullen kijken hoe we met name nieuwe media in 
kunnen zetten om zoveel mogelijk mensen te berei-
ken. 

De eigen
 kracht   van Drenthe

DOOR GEERT JAN SPIJKER 

Tjisse Stelpstra is lijsttrekker van 
de ChristenUnie-fractie Drenthe 
de komende verkiezingen. Hij 
is verknocht aan het openbaar 
bestuur en wil vanuit zijn principes 
graag het politieke handwerk doen 
op provinciaal niveau. “Wat voor de 
Randstad goed is, hoeft dat voor 
Drenthe niet te zijn.”
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De eigen
 kracht   van Drenthe

Tjisse Stelpstra is op dit moment actief binnen 
de provinciale politiek van Drenthe als lid van de 
statencommissie Cultuur en Welzijn. Daarnaast 
was hij eerder o.a. Statenlid in de provincie 
Noord-Holland en is hij op dit moment lid van het 
algemeen bestuur van het waterschap Reest en 
Wieden. Hij werkt als gemeentesecretaris/alge-
meen directeur bij de gemeente Midden-Drenthe. 

RECTIfICATIE
In het vorige nummer van DenkWijzer stond het 
artikel 'Kansen voor publiek leiderschap'. Dit ar-
tikel is geschreven door Wouter de Jong (Chris-
tenUnie-Gedeputeerde in de provincie Utrecht) 
en niet door Geert Jan Spijker, zoals abusievelijk 
boven het artikel stond vermeld. De gegevens in 
het	kader	bij	het	artikel	klopten	dus	wel	(p.8-9).

Welke rol spelen Eerste Kamerverkiezingen op (en in 
aanloop naar) 2 maart? 
Met	name	nu	zijn	deze	verkiezingen	extra	van	belang.	
Voor ons speelt primair de provinciale politiek. Daar 
zullen we onze campagne op voeren. Tegelijk zullen 
we er op wijzen dat het belangrijk is te gaan stemmen 
omdat een stem dubbele werking heeft. 

Wil je tot slot nog wat kwijt? 
Provinciale verkiezingen zijn ook verkiezingen op maat. 
Dat willen we ook vooral in onze eigen campagne 
laten zien. Wat voor de Randstad goed is, hoeft dat 
voor Drenthe niet te zijn. Daarom gaan wij uit van de 
eigen kracht van Drenthe. n

In 2011 zal het WI een begin maken met projecten 
van een vernieuwde agenda. Daarop staan onder 
meer ‘geloof en politiek’, ‘vrijheid en de rechtsstaat’ 
en ‘christelijk-sociale visie op overheid, markt en 
samenleving’. Maar voordat we daar een begin mee 
maken, wordt eerst het DVD project afgerond, de 
bezinning op de drie kernwaarden Dienstbaarheid, 
Vrijheid en Duurzaamheid. De Vrijheidsbundel is al 
verschenen, aan de publicaties over Dienstbaarheid 
en Duurzaamheid en een DVD-samenvatting wordt 
nog hard gewerkt.

We mogen ook tevreden terugblikken. Het jaar 
2010 begon met een inspirerend symposium als 
aftrap voor het DVD-project. In mei sprak prof. dr. 
Bob Goudzwaard voor een volle zaal de Groen van 
Prinstererlezing 2010 uit en hiel dr Peter Mulder een 
co-referaat. Het Vrijheidscongres, op een zonnige 
oktoberdag, trok een volle zaal geïnteresseerde 
bezoekers en de bijbehorende Vrijheidsbundel 
werd goed ontvangen. Ons digitale opinieplatform 
Opunie.nl werd vernieuwd en versterkt met een 
groep schrijvers en redacteuren. Met het fellows-
programma worden jonge academici opgeleid in de 
christelijk-sociale traditie en het is hoopvol dat de 
vraag daarnaar onverminderd groot is. En recent 
(26 november) hadden we een bijzonder tafelge-
sprek rondom abortus waarbij Kamerleden en 
vertegenwoordigers uit het veld vertegenwoordigd 
waren.

Het werk dat we verrichten, is mede mogelijk 
omdat het afgelopen jaar het aantal donateurs ver-
dubbelde	tot	4200	en	daarmee	de	steun	voor	het	
WI sterk groeide. Het motiveert ons om opnieuw de 
schouders eronder te zetten en te blijven zoeken 
naar de betekenis van het christelijke geloof voor de 
politiek van vandaag. Laten we bidden dat die inzet 
ook in 2011 gezegend wordt.

WI-NIEUWS
DOOR GERT-JAN SEGERS, DIRECTEUR WI
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‘De stem van kiezers te lt ditmaal dubbel’
Wat motiveert je om lijsttrekker te zijn?
Het streven naar recht en gerechtigheid, zoals be-
schreven	in	Micha	6:8,	was	voor	mij	een	belangrijke	
motivatie om politiek actief te worden. Het lijsttrek-
kerschap is een nieuwe uitdaging. Het is eervol om 
de	kar	te	mogen	trekken,	maar	het	geeft	ook	extra	
verantwoordelijkheid. Als lijsttrekker sta ik er niet 
alleen voor, want ik heb geweldige collega’s die 
samen met mij de standpunten van de ChristenUnie 
voor het voetlicht brengen. 

Waarom is de ChristenUnie jouw partij?
Ik voel me thuis bij een partij waar je voluit christen 
kunt zijn. Politiek bedrijven met een open Bijbel 
is niet altijd makkelijk, want de Bijbel geeft geen 
pasklare antwoorden op alle vraagstukken van 
vandaag. Het is echter wel de basis voor mijn, ons 
politieke handelen. De ChristenUnie komt daarbij 
tot heldere standpunten die niet ‘links’ of ‘rechts’ 
zijn. We komen op voor sociale verbanden in de 
samenleving en voor alles wat kwetsbaar is, zonder 
te betuttelen, maar pleiten ook voor een kleine over-
heid en een solide financieel beleid. 

Waar ligt het belang van het middenbestuur? 
Het middenbestuur is een essentiële schakel tussen 
Rijksoverheid en lokaal bestuur. De provincie vervult 
taken die de gemeentegrens overschrijden en tege-
lijk te ver afstaan van de Rijksoverheid. Voorbeelden 
zijn het landelijk gebied, de regionale economie, 
locaties voor wonen en werken, regionaal OV en 
provinciale wegen. Provincies zijn onmisbaar in het 
‘Europa van de regio’s’. Zeventig tot tachtig procent 
van de richtlijnen uit Europa wordt uitgevoerd op de-
centraal niveau, dus door provincies en gemeenten.

Welke thema’s zijn de afgelopen termijn belangrijk 
geweest in Utrecht? 
Wachtlijsten in de jeugdzorg, Agenda Vitaal Plat-
teland, onderzoek woningbouwlocaties, huisvesting 
Provinciehuis, visie middenbestuur en kerntaken-
discussie, leegstaande kantoorpanden, revitalise-
ring bedrijventerreinen, energietransitie opgave, 
verkeersproblematiek Ring Utrecht, herinrichting 
polder Groot Mijdrecht Noord, inrichtingsplan voor 
de voormalige vliegbasis Soesterberg, viering Vrede 
van Utrecht… Eigenlijk te veel om op te noemen.

DOOR GEERT JAN SPIJKER 

Carla Dik is de lijsttrekker van de 
ChristenUnie-fractie in de provincie 
Utrecht.	Ze	zit	sinds	2007	in	de	
Staten en is nu lijsttrekker. “De 
ChristenUnie heeft bij de provincie 
volop kansen om vanuit christelijk-
sociaal perspectief mede richting 
te geven aan het politieke debat.”
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‘De stem van kiezers te lt ditmaal dubbel’

Carla Dik-Faber is getrouwd en heeft één doch-
ter. Ze is afgestudeerd in de kunstgeschiedenis en 
heeft	daarin	als	freelancer	gewerkt.	Vanaf	2003	
tot maart jl. was ze gemeenteraadslid in Veenen-
daal.	Sinds	2007	is	ze	lid	van	Provinciale	Staten	
van Utrecht, vanaf begin 2010 tevens fractievoor-
zitter. 

Welke resultaten hebben jullie geboekt? 
Daarvan wil ik er één uitlichten. Onder leiding van 
ChristenUnie-gedeputeerde Wouter de Jong zijn 
een toekomstvisie en strategiedocument voor de 
provincie	opgesteld.	Kern	van	Utrecht	2040	is	dat	
people, planet en profit in samenhang, dus duur-
zaam worden ontwikkeld. Dat klinkt logisch, maar 
is niet vanzelfsprekend. Maar al te gemakkelijk 
wordt planet overschaduwd door profit. Het Utrecht 
2040	netwerk	bestaat	uit	gemeenten,	bedrijfsleven,	
maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen. 
Het mooie is dat de provincie niet allemaal nieuwe 
plannen bedenkt, maar aansluit bij initiatieven in de 
samenleving.

Waarin maakt de ChristenUnie verschil op dit be-
stuursniveau?
De provincie heeft geen uitvoerende taken op 
sociaal gebied. Daarom vraagt men zich wel eens 
af of we een christelijk-sociaal geluid kunnen laten 
horen. Onterecht. De keuzes die we maken op het 
gebied van milieu, natuur, ruimtelijke ordening etc. 
hebben direct gevolgen voor de inrichting van ons 
land en voor de leefbaarheid in onze samenleving. 
Met name op het gebied van duurzaamheid en na-
tuur ligt er een directe oproep vanuit de Bijbel om 
de aarde te bewerken en bewaren voor volgende 
generaties. De ChristenUnie heeft bij de provincie 
volop kansen om vanuit christelijk-sociaal perspec-
tief mede richting te geven aan het politieke debat.

Hebben jullie specifieke speerpunten voor de ko-
mende jaren? 
Duurzaamheid is de leidende draad in ons ver-
kiezingsprogramma. Behalve inzet op schone 
energie gaat het om behoud van biodiversiteit en 
landschappen, het realiseren van de Ecologische 
Hoofdstructuur, goed omgaan met grondstoffen en 
afval, een samenleving waarin iedereen meedoet en 

meetelt, meer milieuvriendelijke mobiliteit en een ge-
zonde economie. Ook de transitie van de jeugdzorg 
naar gemeenten staat de komende jaren prominent 
op onze agenda. 

Heb je bepaalde verwachtingen van de verkiezin-
gen? Hoe bereiken we de mensen met provinciale 
thema’s? 
Het is belangrijk om de straat op te gaan en de kie-
zers te spreken. Tijdens de campagnetour werken 
we met losse flyers, zodat we per gemeente of regio 
kunnen laten zien wat de provincie doet en welke 
keuzes de ChristenUnie daarbij maakt. Daarnaast 
ben ik, net als veel ChristenUnie-collega’s, actief op 
Twitter, LinkedIn, Hyves en Facebook. Het bereik 
hiervan is veel groter dan het traditionele persbe-
richt. Bovendien zijn social media interactief. Ik krijg 
veel reacties.

Welke rol spelen Eerste Kamerverkiezingen op (en 
in aanloop naar) 2 maart? 
De verkiezingen voor Provinciale Staten zijn de 
eerste testcase van dit nieuwe kabinet. De PVV 
doet mee aan de Statenverkiezingen vanwege de 
felbegeerde zetels in de Eerste Kamer, waar het 
huidige kabinet nu geen meerderheid heeft. De in-
vloed van de landelijke politiek is groot, maar dit zijn 
wel in de eerste plaats verkiezingen voor Provinciale 
Staten. De provinciale verkiezingen bieden kansen 
voor de ChristenUnie om zich te profileren als partij 
voor de regio’s. In de aanloop naar 2 maart moeten 
we benadrukken dat de stem van kiezers dubbel 
telt: voor Provinciale Staten en – indirect – voor de 
Eerste Kamer.

Wil je tot slot nog wat kwijt? 
De huidige tendensen in de samenleving en – in het 
verlengde daarvan – de politieke situatie in ons land 
baren mij grote zorgen. Natuurlijk wil ik de ogen niet 
sluiten voor reële problemen die mensen ervaren, 
want die zijn er. De vraag is echter of de nu gekozen 
weg op alle onderdelen de juiste oplossingen biedt. 
Ik zou ieder willen vragen alert te zijn op wat er om 
ons heen gebeurt en een kritische houding aan te 
nemen in het gesprek daarover. Gebed voor onze 
samenleving en voor hen die dit land besturen, zowel 
lokaal en provinciaal als landelijk, is onmisbaar. n
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De Rover zegt dit uiteraard gekscherend, maar legt 
wel een vinger op de zwakke plek van fracties: “Laat 
je niet begraven onder de stukken, maar zorg dat je 
je eigen anker slaat voor de toekomst: formuleer je 
visie en bepaal je strategie. Als je daarop focust kun 
je de stukken van de ambtenaren op een heel andere 
manier lezen.” Daarom heeft de kaderschool een 
Visie- en strategietraining opgenomen in het aanbod. 
Deze training is altijd op maat: elke lokale situatie is 
anders. In deze training slaat de fractie ankers voor de 
toekomst en kan op basis daarvan de koers bepa-
len. Ron de Rover geeft met regelmaat deze training 
en merkt steeds dat het fracties helpt om scherper 
kaders te stellen en eigen speerpunten te realiseren. 

Om deze punten te kunnen realiseren is goede 
samenwerking van wezenlijk belang. De reguliere frac-
tievergaderingen gaan over de inhoud en actuele po-
litieke processen. De vraag of de manier van werken 
effectief is komt niet aan bod. “Het is goed even uit 
de hectiek van de dag te stappen en eens dieper te 
kijken naar jezelf en naar je fractie”. Ron de Rover stelt 
dat we dat als ChristenUnie nog niet zo gewend zijn: 
“We dragen het legaat van onze illustere voorgangers 
mee, die het geweten van de politiek waren en echte 
dossiertijgers. We moeten dat niet willen kopiëren als 
we dat niet zijn.”

In de Teamtraining van de kaderschool neemt een 
fractie de tijd om elkaar in de ogen te kijken, elkaars 
gedrag te leren begrijpen en te ontdekken waar elk 
persoon het best tot zijn recht komt. “Want werken 
met je kwaliteiten levert energie op, een rol-offer, dat 
wil zeggen iets doen wat niet bij je past, kost energie.”
Met het DISC-gedragsprofiel krijgt ieder fractielid 
inzicht in zijn of haar eigen karakter en dat van de 
andere fractieleden. Dat kan confronterend zijn, maar 
tegelijk heel verhelderend. Ook de teamtraining eindigt 
met een duidelijk plan, dat vaak gericht is op de 
ankers in de toekomst. “Als je weet waar je heen wilt, 
is het belangrijk de juiste mensen op de juiste plek te 
hebben, zodat je samen het schip de goede kant op 
kunt sturen”. n

voor de 
toekomst

Een anker slaan

Voor meer informatie over de Teamtraining en 
de Visie- en strategietraining: www.kaderschool.
christenunie.nl. Een training aanvragen voor uw 
fractie kan via anneriekepruim@christenunie.nl 

DOOR ANNERIEKE PRUIM 

Een fractieteam moet zich 
bezighouden met visievorming 
en strategieontwikkeling. Dat 
zal iedereen die politiek actief 
is beamen. Maar vaak laten 
fracties zich begraven onder alle 
stukken die de ambtenaren over 
hen uitstorten. Ron de Rover, 
fractievoorzitter en daarnaast 
trainer voor de kaderschool, heeft 
wel een idee waarom ambtenaren 
zoveel stukken produceren. “Ik 
verdenk ambtenaren ervan dat 
ze het  erom doen. Als ze fracties 
bestoken met veel papier gaan 
die zich door alle details heen 
worstelen en zo blijven ze mooi 
rustig.” 
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DOOR HERMAN SIETSMA, HOOfDREDACTEUR DENKWIJZER 

De Teldersstichting, de denktank van de VVD, wil dat ouders ruimere mogelijkheden krijgen voor selectie van 
embryo’s. Ouders moeten door middel van selectie kunnen kiezen voor een jongen of een meisje. “Als je later 
tegen je kind zegt: we hebben jou gekozen omdat jij een jongetje was, is dat minder erg dan te moeten zeggen: 
we	hebben	het	lot	laten	beslissen”,	zegt	Marcel	Wissenburg	van	de	Teldersstichting	in	NRC	Handelsblad	(9-10-10).		

SELECTIE OP INTELLIGENTIE 
Ouders handelen volgens deze professor in het belang van hun kind – namelijk uit liefde - als ze een baby ter 
wereld brengen “van wie ze kunnen houden”. Er is trouwens volgens hem ook geen bezwaar tegen als ouders 
hun kinderen selecteren op intelligentie of op atletisch vermogen. En als deze ontwikkeling uiteindelijk leidt tot 
zwaardere sociale en financiële druk op ouders die een gehandicapt kind hebben is dat prima: “het is niet zo dat 
het (gehandicapte) kind geboren moet worden; ouders moeten zelf de gevolgen dragen”. De selectiemogelijkheid 
wordt in de ogen van de Teldersstichting overigens wel beperkt vanwege het feit dat zo’n ingreep duur is. Mensen 
moeten het zelf betalen, de staat blijft daar buiten. 
Dit is dus liberale liefde: liefde voor het menselijk leven, mits dat aan de eigen voorwaarden voldoet. Het illustreert 
treffend hoezeer liberalen gevangen zijn in het ‘ik’ als maatstaf voor alles. Er is geen overheidstaak om ongeboren 
leven tegen willekeur te beschermen. En de markt – die we in het algemeen geschikt achten voor goederen en 
diensten - wordt maatstaf om te bepalen wie wel en niet geboren mag worden. Hoe cynisch: het kind als product 
dat betaald moet worden. 

HET PERSOONLIJKE PUbLIEK 
We zien hoe scherp de morele keuzen in het publieke domein liggen. In een recente WI-publicatie spreekt Stefan 
Paas van een “liberale injectie in de christelijke politiek”. Het gaat erom, zo schrijft hij, dat niet-christenen “hun 
eigen levenskeuzes in de praktijk kunnen brengen – ook wanneer die haaks staan op christelijke levensovertui-
gingen”. 
Nu is paternalistische politiek niet per se christelijke politiek; er is een onderscheid tussen publieke en private 
verantwoordelijkheid. Maar als het leven van de ander in het geding is, is ‘persoonlijk’ zomaar publiek gewor-
den. Dat geldt ook voor de amorele benadering van embryo-selectie, die in directe zin publieke belangen raakt; 
vanwege de vernietiging van ongeboren leven èn vanwege de ontmoediging van de zorg en aandacht voor het 
gehandicapte leven. 
Het is volgens mij niet opportuun te filosoferen over liberale injecties in christelijke politiek. Beter is het dat chris-
telijke politici gefundeerd zoeken naar de grenzen van de overheidstaak. En daarbij lijkt een  een impuls van het 
christelijke liefdegebod – dat de overheid niet rechtstreeks kan toepassen, maar wel kan onderkennen en facilite-
ren - in het liberale gedachtengoed mij urgenter.

ColumnLiberale liefde 



DENK MEE OP: www.opunie.nl

‘CHRISTENPOLITICI MOETEN ZICH  
(bE)DWINGEN NIET VOOR ELK PRO-
bLEEM EEN OVERHEIDSOPLOSSING 
TE VINDEN, MAAR ALLEREERST TE 
ZOEKEN NAAR EEN OPLOSSING IN DE 
SAMENLEVING.’
Carola Schouten en Gert-Jan Segers, p.7 
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