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Ter introductie

Het Strategisch Beraad van het cda maakt in zijn rapport Kiezen en
verbinden van een duurzame, circulaire economie terecht een majeure
doelstelling. Toch heeft duurzaamheid nog steeds een wat stoffig imago.
Alle goede bedoelingen ten spijt, vraagstukken als het broeikaseffect en de
opwarming van de aarde zijn te abstract, te omvangrijk om een vorm van
eigenaarschap te creëren.
Gymdocenten op mijn middelbare school lasten met enige regelmaat
een zogeheten ‘bosloop’ in: een lesuur lang hardlopen door de bossen op
de Amersfoortste Berg. Tijdens een van die gevreesde boslopen, ergens
begin jaren negentig, hield de docent plots halt. ‘Zien jullie die prachtige
bomen? Over twintig jaar zijn ze allemaal kaal door de zure regen.’
Het was de tijd dat het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer posters uitgaf met teksten als ‘Zure
regen, onze eigen schuld’. In Duitsland hadden ze het over
‘Waldsterben’.
Onlangs reed ik er nog eens langs. Mooie, volle
groene bomen. Geen kaal dennetje te bekennen,
daar op de Amersfoortse Berg.
Cynisme over deze verzuringshype van de jaren tachtig en begin jaren negentig zou echter te
gemakkelijk zijn. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft twee jaar geleden in het rapport Zure
regen. Een analyse van dertig jaar verzuringsproblematiek in Nederland gesteld dat het overheidsbeleid
tegen zure regen ‘terecht’ was; het was dankzij de
maatregelen van de achtereenvolgende kabinetten dat
de bossen niet kaal zijn geworden.
* * *

In dit cdv-nummer, met als titel Duurzaam denken, duurzaam doen,
staat precies deze paradox centraal: duurzaamheid is in bestuur, beleid en
het bedrijfsleven inmiddels big business geworden, maar tegelijkertijd
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voelen burgers zich geen eigenaar van abstracte duurzaamheidsvraagstukken als de CO2-uitstoot. Ja, we willen allemaal groene producten, totdat we
bij de kassa staan.
Dat roept verschillende vragen op. In de eerste plaats: hoe komt het
dat duurzaamheid zo’n onbepaalde, wat vermoeiende term blijft? En:
waarom willen we precies een overgang maken naar een duurzame economie? Daarover gaat het in het eerste deel, ‘Duurzame waarden’, van deze
cdv. Jan Hoogland duidt kwesties als de stijging van de zeespiegel en het
broeikaseffect als ‘maakbaarheidsconstructies’. Hij pleit ervoor meer oog
te hebben voor de werkelijkheid zoals die ons gegeven is: de aarde is een
gift. Hans Achterhuis vindt dat we in het huidige duurzaamheidsdebat te
veel gevangen blijven in het paradigma van de economische – al dan niet
duurzame – groei. Hij ontdekt, met Hannah Arendt in de hand, een ander
begrip van duurzaamheid: er is een consequente denkwijze mogelijk die
ons op een andere manier dan de economie dat doet, naar mens en natuur
laat kijken. Daarmee verschaft hij in zekere zin een seculiere legitimiteit
aan het duurzaamheidsstreven.
In het tweede deel van dit nummer, ‘Naar een duurzame economie’, staat
de vraag naar het ‘hoe’ centraal: hoe maken we de transitie naar een circulaire economie? Gijsbert Korevaar laat zien dat het nog niet zo eenvoudig is
om grondstoffen in een gesloten kringloop te brengen. Maarten Hajer, Frank
Dietz en Aldert Hanemaaijer beschrijven de voorwaarden voor groene groei.
De kosten van milieugebruik kunnen nog beter tot uitdrukking komen in de
prijzen, merken zij op. Ruud Lubbers en Paul van Seters betogen dat in een
groenere economie de overheid een andere rol moet krijgen.
Het derde deel, ‘Naar een christendemocratische duurzaamheidspolitiek’, gaat over de volgende vraag: hoe is een christendemocratische
duurzaamheidspolitiek te onderscheiden van enerzijds een al te utopische politiek en anderzijds een neoliberaal denken, waarbij de markt en
private belangen een doel op zich worden? Jaap Hanekamp wijst erop dat
duurzaamheid een kind van de moderniteit is: ongeduldig, grootschalig,
onpersoonlijk en technocratisch. Alleen het laten varen van het utopische
‘actieplankoninkrijk’ biedt het cda de ruimte om aan het werk te gaan in
een wereld waar veel werk te verzetten is. Hamilcar Knops en Paul Schenderling geven een eigentijdse en originele invulling aan het begrip rentmeesterschap: ‘creatief doorgeven’.
* * *

Het cda lijkt periodiek besprongen te worden door een soort sense of
urgency als het om duurzaamheid gaat. In het vorige cdv-nummer over
duurzaamheid, uit 2004, hebben we daar al op gewezen. Ditmaal hadden
we een Amerikaan nodig, Al Gore met zijn film over de klimaatangst, ge-
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volgd door de financieel-economische crisis. De vraag is hoe we voorkomen
dat we opnieuw in mooie woorden blijven steken, dat er een gapende kloof
tussen ‘duurzaam denken’ en ‘duurzaam doen’ blijft.
Voor het cda begint het met het eenvoudige besef dat de aarde een gift is.
Dat maakt dat we recht kunnen doen aan het gegevene, ook in de wijze waarop we het technisch bewerken. Dat besef maakt het ook mogelijk om stapje
voor stapje te werken aan een transitie van de samenleving, in plaats van al te
zeer de nadruk te leggen op grootschalige dertig- en veertigjarenplannen.
Daarnaast is eigenaarschap belangrijk. Als burgers zich niet beschouwen als mede-eigenaar van duurzaamheidsvraagstukken, is nauwelijks
verbetering te verwachten. Dat betekent dat we niet moeten proberen
burgers te bekeren of met een schuldgevoel op te zadelen, maar dat we
juist moeten redeneren vanuit de dagelijkse betrokkenheid van de burger.
Oikofilie, zoals de filosoof Roger Scruton het in zijn nieuwste boek Groene
filosofie noemt: de mensen denken dicht bij huis.
Eigenaarschap zou wel eens de sleutel kunnen zijn voor een realistische en breed gedragen duurzaamheidspolitiek. Zonder ‘draagvlak’ geen
effectieve duurzaamheidspolitiek, zoals Maxime Verhagen terecht stelt.
En ja, als de markt faalt, dan heeft de overheid een taak om via prijsprikkels
of normering dwingend op te treden. Het werkt, zo leert het verleden. Met
overheidsmaatregelen in de jaren tachtig en negentig kon de uitstoot van
zwaveldioxide, die zure regen veroorzaakt, tenslotte spectaculair worden
teruggebracht.
Pieter Jan Dijkman, hoofdredacteur Christen Democratische Verkenningen
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Parlementaire pers behoeft dringend
zelfreflectie [1]
Ja, journalistiek is meer dan amusement
door Jan Schinkelshoek
De auteur is directeur van een communicatiebureau in Den Haag, voorzitter van de redactie van
Christen Democratische Verkenningen, oud-lid van
de Tweede Kamer voor het CDA, en was parlementair journalist.

Klachten over het politiek-publicitaire complex zijn van alle tijden. Sinds mensenheugenis – ik begon bijna veertig jaar geleden als
parlementair verslaggever – beklagen politiek en pers zich over elkaar. Als regel verwijt
de pot de ketel dat hij zwart ziet. Als de één
niet oppervlakkig was, was de ander wel inci-

‘Tot na 1870 werd het spel van volksvertegen-

dentbelust. Of andersom. Die onderlinge ver-

woordiging, verkiezingen en parlementair

standhouding had ook wel iets gemoedelijks.

debat met een aanzienlijke mate van ernst,

Maar vergis ik me, of is het rondom de Hof-

wellevendheid en waardigheid gespeeld.’

vijver harder geworden, meedogenloos

Johan Huizinga, een van Nederlands groot-

zelfs? Nee, ik behoor niet tot het slag men-

ste historici uit de twintigste eeuw, kon zich

sen dat vindt dat het in zijn tijd beter was.

in zijn tijd al geducht ergeren aan wat hij on-

Sterker nog, in tal van opzichten is de poli-

omwonden ‘de ontaarding van de parlemen-

tieke journalistiek erop vooruitgegaan: ana-

taire zeden’ noemde.

lytischer, uitgebalanceerder, onpartijdiger

‘Er heerschte [vroeger] over het algemeen

zelfs. In ‘mijn’ tijd (1973-1983), de tijd van

nog eerbied voor het stelsel’, schreef hij in

Den Uyl, Van Agt en Wiegel, was ook de be-

Geschonden wereld (1945), een oefening in

richtgeving vanaf het Binnenhof gekleurd

somberte. ‘De volksvertegenwoordigers […]

door polarisatie. Je was vóór of je schreef

brachten van huis goede manieren mee. Zij

even gemotiveerd tégen. De politieke be-

waren gewoon zich behoorlijk en zelfs vor-

trokkenheid, het engagement, was zo groot

melijk te gedragen.’

dat journalistiek soms omsloeg in meerege-

De verloedering die hij constateerde weet

ren. Pols een christendemocraat uit die ja-

Huizinga ook aan de journalistiek: ‘De pers

ren en je krijgt een smeuïg verhaal over hoe

werkte [toentertijd] minder snel en minder

het cda er, ondanks alle journalistieke parti-

virulent dan thans. Zij had over het algemeen

pris, toch gekomen is. Wie er de ‘klappers’

nog den oprechten toeleg in te lichten.’

van de Volkskrant uit de zomer van 1977 op

* * *
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dat het tweede kabinet-Den Uyl een droom

beurd is – om straks weloverwogen te kun-

gebleven is.

nen stemmen?

In vergelijking met die passie is de verstand-

Onweerstaanbaar moet ik denken aan Argus,

houding in de wandelgangen onverschilli-

de wakker verslaggever van de Rommeldam-

ger geworden, zuriger en vooral sceptischer.

se Courant uit de onvolprezen Bommel-sage.

Alsof het parlement er niet toe doet. Alsof

Als befaamd schrijver van cursiefjes ligt hem

politiek niet meer is dan plat volksvermaak.

op de lippen bestorven: ‘Houd maar op, ik

Alsof verslaggevers stierenvechters zijn.

weet al genoeg.’ Het is het slag journalistiek
dat z’n mening al klaar heeft, dat nauwelijks

Alsof politiek niet meer is
dan plat volksvermaak.
Alsof verslaggevers stierenvechters zijn

nog geïnteresseerd is in feiten, dat zich niet
meer wil laten verrassen – dat verveeld doet.
* * *
Eerlijk is eerlijk: de politiek heeft zichzelf
het nodige aan te trekken. Incidentendemocratie en incidentenjournalistiek gaan hand
in hand. De scoringsdrift aan het Binnenhof

Nee, ik heb het niet alleen over Rutger Cas-

is zo tomeloos groot dat te veel Kamerleden

tricum. Hij is niet meer dan het symbool van

zich laten meeslepen in wat de waan van de

wat een trend in de politieke journalistiek

dag wordt genoemd.

aan het worden is, een trend die Felix Rotten-

In zo’n sfeer krijgen mediahypes een kans. In

berg ronduit ‘afzeikjournalistiek’ heeft ge-

zo’n klimaat ontaardt politieke en parlemen-

noemd. Nauwelijks geïnteresseerd in wat er

taire journalistiek gemakkelijk in pupillen-

gebeurt, steeds trivialer, met name gebrand

voetbal: iedereen is daar waar hij de bal waant.

op de persoonlijke factor.

In zo’n stemming worden ingewikkelde, las-

Dat zie je vooral bij televisie, een medium

tige kwesties teruggebracht tot de vraag of je

dat het moet hebben van soundbites en tal-

in dertig seconden kunt uitleggen of je voor of

king heads, een medium dat zich per defi-

tegen stemt, of je het aftreden van de minister

nitie niet leent voor doorwrochte, studieuze

eist, of je met de oppositie pacteert of niet. In

beschouwingen, essays en analyses. En het

zo’n omgeving wordt de vorm belangrijker

wordt natuurlijk uitvergroot, soms zelfs op-

dan de inhoud – en gaat het persoonlijke het

geblazen tot karikatuur, via social media,

politieke overschaduwen.

media zonder enige drempel.

Nee, dit is geen pleidooi om de Castricums

De zogeheten kwaliteitsjournalistiek buigt

de toegang tot het Binnenhof te ontzeggen.

mee. Hoeveel moeite kost het een geïnteres-

Maar wel voor zelfreflectie binnen de parle-

seerde krantenlezer niet om de feiten, netjes

mentaire journalistiek. Het is toch meer dan

geserveerd, op een rij te krijgen? Wordt de

amusement? Het gaat toch niet alleen om u-

berichtgeving niet steeds meer overwoekerd

vraagt-wij-draaien? Mag het misschien ietsje

door opinies, columns en analyses? Is het,

geëngageerder? Hebben mijn oud-collega’s,

als burger, als staatsburger, te veel gevraagd

zoals Huizinga hoopte, ‘den oprechten toe-

om geïnformeerd te worden over wat er ge-

leg in te lichten’?
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Parlementaire pers behoeft dringend
zelfreflectie [2]
Nee, kijkers waarderen de PowNedjournalistiek
door Jos Heymans
De auteur is voorzitter van de Parlementaire Pers
Vereniging en politiek verslaggever van RTL Nieuws.

ment, kiezen anderen voor de inhoud. Het
een is niet beter of slechter dan het ander;
dat waardeoordeel is aan de consument van
het nieuws. Het staat in ieder geval onomstotelijk vast – zo geven oplage- en kijkcijfers

De waardering voor journalistiek werk is

aan – dat voor beide vormen van journalis-

sterk persoonsgebonden, net als de appreci-

tiek belangstelling bestaat.

atie voor andere uitingen, zoals sport, kunst
en informatievoorziening. De een abon-

* * *
Tijden veranderen, omgangsvormen wijzi-

neert zich op het dagblad dat vooral nieuws

gen. Zo zit de maatschappij nu eenmaal in

brengt, de ander is met name geïnteresseerd

elkaar. Gezagsdragers worden op een andere

in de achtergronden en de duiding. De een

manier bejegend dan dertig jaar geleden; po-

wil zijn of haar mening bevestigd zien, de

litici spelen vaker de man dan de bal. Respect

ander wil graag tegenargumenten horen. De

lijkt soms ver te zoeken. Dat mag je betreu-

een gaat voor de inhoud, de ander juist voor

ren, ongehoord vinden, verwerpen zelfs. Je

de vorm. Het is niet voor niets dat we in dit

mag je inspannen om normen en waarden

land een grote verscheidenheid hebben aan

weer aan de man te brengen, zoals Balkenen-

dag- en weekbladen en aan nieuws- en actua-

de deed met de – stilistisch kromme – slag-

liteitenrubrieken. Voor elk wat wils.

zin ‘fatsoen moet je doen’.

Daarom ook mogen columniste Naema Ta-

Maar de oproep van het echtpaar om ‘onfat-

hir en haar echtgenoot Andreas Kinneging,

soenlijke journalisten’ van het Binnenhof te

en ongetwijfeld vele anderen, zich mateloos

verwijderen, gaat mij te ver. Om te beginnen

ergeren aan Rutger Castricum van tv-zender

dienen verslaggevers nergens verwijderd te

PowNed, die op een andere manier aandacht

worden. In een democratische rechtsstaat

besteedt aan gebeurtenissen in de Tweede

moeten zij in alle vrijheid kunnen waarnemen,

Kamer dan het merendeel van de parlemen-

verslag kunnen doen van gebeurtenissen die

taire verslaggevers. Waar Castricum meer

naar het oordeel van de journalist nieuwswaar-

belangstelling lijkt te hebben voor het parle-

dig zijn. Dat zullen Tahir en Kinneging niet te-

ment als theater, als een vorm van entertain-

genspreken; persbreidel is ook niet wat zij be-
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ogen, althans dat hoop ik. Maar zij voegen wel

Of de voorzitter van de Tweede Kamer, die

een voorwaarde aan de journalistieke vrijheid

de accreditaties verleent om in het Kamer-

toe: de journalist moet fatsoenlijk zijn.

gebouw verslag te kunnen doen? Ook hier

Waarom fatsoen een voorwaarde moet zijn,

lijkt me dat niemand zich geroepen voelt dit

maken zij niet duidelijk. Je kunt ook een net

oordeel te vellen. Je zou het ook allemaal niet

pak, gekamde haren, een stropdas en ge-

moeten willen.

poetste schoenen als voorwaarden stellen.

Maar laat ik niet ingaan op de details; dat

Het biedt geen enkele garantie dat een jour-

zou de indruk kunnen wekken dat ik enig
begrip heb voor het voorstel van Tahir en

Een net pak, gekamde haren, een
stropdas en gepoetste schoenen
bieden geen enkele garantie dat
een journalist goed is in zijn vak

Kinneging. Dat heb ik in het geheel niet. En
al helemaal niet voor het absurde idee van
Kinneging om televisie überhaupt van het
Binnenhof te weren. Wie zich ergert aan een
bepaalde vorm van verslaggeving, doet de
krant de deur uit of zapt naar een ander tvkanaal. Wie niet met een journalist wil spre-

nalist ook goed is in zijn vak. En daar moet

ken, zegt dat gewoon of doet de deur dicht.

het toch om gaan, om kundige, betrouwbare
verslaggeving.

* * *
Dat neemt niet weg dat de journalist ver-

Maar als je fatsoen toch als voorwaarde wilt

plicht is zichzelf voortdurend een spiegel

stellen, wat zijn dan de objectieve criteria

voor te houden en zich moet afvragen of de

om te beoordelen of een journalist daaraan

middelen die hij gebruikt om zijn werk goed

voldoet? Is een kritische vragensteller per

te doen nog steeds de juiste zijn. Doet hij

definitie onfatsoenlijk? Of is een verslagge-

dat niet, dan snijdt hij zich uiteindelijk in

ver die een bewindspersoon aanspreekt met

z’n vingers. De lezers, luisteraars en kijkers

excellentie en – zoals in de jaren vijftig ge-

haken vanzelf af. Daar hebben wij, journalis-

bruikelijk was – ter begroeting zijn hoed af-

ten, de hulp van de kruistocht van Tahir en

neemt, per definitie wel fatsoenlijk? Het lijkt

Kinneging niet voor nodig.

me een onmogelijke opgave om criteria vast

Tahir en Kinneging mogen hun persoonlijke

te stellen die algemeen aanvaard worden.

mening hebben, deze uitdragen en proberen

En wie bepaalt vervolgens of een journalist

zieltjes te winnen voor hun standpunt. Maar

fatsoenlijk is? Met andere woorden: wie is de

wat ze niet zouden moeten doen, is hun me-

fatsoenspolitie? Is dat de beroepsgroep zelf,

ning opdringen en voor een ander bepalen

bijvoorbeeld de Raad voor de Journalistiek?

wat goed of niet goed is.
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ACTUALITEIT
Geloof, gezin en goed gedrag: de drie
gemiste kansen voor het CDA
door Peter Cuyvers
De auteur is zelfstandig beleidsadviseur en auteur
van diverse rapporten over jeugd en gezin van het
Wetenschappelijk Instituut voor het CDA.

port een staalkaart is van uitstekende plannen, die zeer terecht gebaseerd zijn op initiatieven van onderaf en samenwerking met
burgers zelf. Vanuit bestuurlijk perspectief
is dit rapport dus de droom van subsidiariteit waar we op zaten te wachten: we geven
de wijk terug aan de bewoners, de school te-

In Kiezen en verbinden wordt een
‘radicale’ fout gemaakt door de
kracht van de bestaande bindingen niet echt te vertrouwen. Het
CDA moet niet op zoek naar ‘nieuwe betrokkenheid’ maar de door de
middengroepen zelf allang herbronde traditionele bindingen en overtuigingen respecteren.

rug aan de ouders, de beroepsopleiding terug aan de bedrijven. Het is ook een droom
van respect en rentmeesterschap voor mens
en natuur: we stoppen met groepsdiscriminatie naar geloof of etniciteit, maken een
einde aan het sociaal isoleren via uitkeringen en kiezen voor een ecologische grens
aan de economie. En ten slotte is het – uit
mijn hart gegrepen – een terechte terugkeer naar de coöperatieve droom (al wordt
die term niet expliciet genoemd): het Strategisch Beraad gaat niet mee in de huidige

Het doet me bijna fysiek pijn om kritiek te le-

antimarkthype, maar constateert dat er

veren op het rapport Kiezen en verbinden van

bepaalde terreinen zijn waar noch de staat,

het Strategisch Beraad, maar ik kan er niet

noch de markt leidend is.

omheen: het midden is nooit radicaal. Dat

Misschien is het juist ook heel veelbeteke-

deze titel het toch geworden is, lijkt me het

nend dat die ‘klassieke’ term coöperatie

gevolg van een proces dat we kennen als de

zelden voorkomt. Het zou zelfs een bewuste

freudiaanse verspreking: er is iets pijnlijks

keuze kunnen zijn, zoals de titel van het an-

waar we het vooral niet over willen hebben,

dere belangrijke rapport Nieuwe woorden,

maar dat gooien we er in de eerste zin van het

nieuwe beelden is, en zoals in de inleidende

gesprek toch uit.

pagina’s van Kiezen en verbinden sprake is

Dat pijnlijke punt is kort door de bocht sa-

van het ‘nieuwe bewustzijn’ en de ‘nieuwe

men te vatten als het gebrek aan vertrouwen

betrokkenheid’. Dat getuigt niet van vertrou-

in juist dat midden: de negentig procent

wen in het bewustzijn en betrokkenheid van

‘modale burgers’ van dit land met de breed-

de huidige burgers. De speurtocht naar de

ste economische en culturele middenklasse

‘nieuwe mensen’ impliceert immers dat de

ter wereld. En dat is pijnlijk, omdat het rap-

oude niet goed genoeg zijn.
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Deze spagaat, het impliciet twijfelen aan het

En daarom is het cda op de thema’s ‘geloof ’

vermogen van die samenleving om als het

en ‘gezin’ in essentie defensief gebleven.

ware geschikt te zijn voor de hoge idealen en

Het denken is inhoudelijk vastgelopen in

doelen van het cda, is al direct zichtbaar in

de drie heersende mythes die aan de basis

de twee eerste alinea’s: ‘Nederland barst van

staan van het wantrouwen ten opzichte van

het initiatief van burgers in hun eigen omge-

de mensen in de samenleving: de mythes

ving, vrijwilligers die omzien naar hun naas-

van de secularisering, individualisering en

ten’ en ‘Met het wegvallen van traditionele

verloedering.

verbanden en een toenemende vrijblijvendheid staat de solidariteit in de samenleving

* * *
In de eerste plaats de mythe van de seculari-

onder druk’.

sering. Nederland kent inderdaad het hoog-

Waar het mij om gaat is de verklaring van

ste percentage atheïsten ter wereld, met 14

deze spagaat, de bron van de ontsteking aan

procent. De overgrote meerderheid van de

de wortels van de cda-ideologie, die tot een

bevolking gelooft nog steeds in een of an-

soort ‘vertrouwenskiespijn’ heeft geleid.

dere vorm van een ‘hoger wezen’, vaak heel

Mijn stelling is dat het juist het gebrek aan

concreet in een hiernamaals, maar meestal

vertrouwen in de modale burgers geweest

op een abstractere manier, die men dan uit-

is waardoor het cda op niet minder dan drie

drukt in een zin als ‘er moet toch iets zijn’.

van haar kernthema’s zelf de aansluiting met

Waar het om ging was de innerlijke beleving

het maatschappelijke midden gemist heeft.

van het gegeven dat wijzelf als mens niet de

Immers, om het kort door de bocht samen

maat der dingen zijn en dus bereid (moe-

te vatten: meer dan 85 procent van de Nederlanders
gelooft in een hogere orde
van bestaan, vindt het gezin de hoeksteen van de
samenleving en gedraagt
zich goed. Drie zaken die
verbonden zijn met expliciete cda-waarden: naastenliefde, trouw en fatsoen.

ten) zijn om onszelf on-

We leven niet
in een ‘seculiere meerderheidscultuur’

En alleen al met het lef om

dergeschikt te maken aan
anderen of aan een hoger
doel. En dit besef vormt
nog steeds de kern van het
morele besef van de bevolking, uitgedrukt in het ‘Samaritaanse principe’ dat je
anderen moet behandelen
zoals je zelf behandeld wilt
worden. Waar het om gaat

duidelijk normatief te zijn op het derde punt

is dat zich op geloofsterrein bij de bevolking

heeft Jan Peter Balkenende het cda een keer

zelf een ‘herbronning’ heeft afgespeeld: het

uit een ‘afgeschreven’ positie teruggebracht

besef dat het niet gaat om het volgen van ge-

bij de kiezers van het midden, zelfs bij de

dragsregeltjes – zoals de consumptie van vis

jonge en grootstedelijke middengroepen.

op vrijdag of het aantal keer dat je ter kerke

Het probleem is volgens mij dat de verkla-

gaat – maar om je innerlijke overtuiging. En

ring van het succes destijds vooral ‘negatief ’

er is dan ook geen sprake van dat we leven in

geweest is, een soort combinatie van angst

een ‘seculiere meerderheidscultuur’, zoals

en latent conservatisme bij de bevolking.

het Strategisch Beraad het noemt. Mijn stel-

Christen Democratische Verkenningen | Lente 2012

ACTUALITEIT

16
ling is dat we voor het kraaien van de electo-

afgelopen twintig jaar over het gezin als ‘in-

rale haan systematisch het geloof hebben ge-

stituut’ is blijven spreken maar heeft nage-

loochend. Het cda had zich moeten (blijven)

laten woorden van dank en liefde uit te spre-

profileren als de partij van en voor mensen

ken voor alle elkaar verzorgende partners en

die zich niet schamen om te geloven in hoge-

ouders die (nog steeds) alles doen voor hun

re waarden, zoals Balkenende fatsoen op de

kinderen. In plaats daarvan verwijten we ze

agenda zette en Heerma daarvoor het gezin

– vooral moeders – dat ze hun kinderen niet

onder hoongelach terugbracht. Maar ook op

goed opvoeden omdat ze gaan werken of niet

dat punt ging het mis na een hoopvol begin.

gaan werken omdat ze hun kinderen willen

Daarnaast, in de tweede plaats, is er sprake

opvoeden.

van de mythe van de individualisering. In

Rest de vraag waarom we zelfs het punt van

het artikel ‘De mythe van de individualise-

het ‘goede gedrag’ uit handen gegeven heb-

ring’, een van de bronnen voor het pleidooi

ben, terwijl dat toch een eclatant succes was.

van Heerma halverwege de jaren negentig,

Maar in essentie was de analyse achter ‘fat-

wordt het beeld van de ‘hedonistische consu-

soen moet je doen’ er uiteindelijk toch een

ment’ een mythe genoemd, omdat elk nader

van verloedering, van het morele verval van

onderzoek dat een slag dieper ging dan sta-

de anomie. Het ging om het geloof in het

tistieken en vragenlijsten, een totaal ander
beeld liet zien.1 Wat er werkelijk gebeurde

beeld van een individualistisch geworden sa-

was in feite dezelfde herbronning als bij het

meer aan de regels hield, brutaal was tegen

geloven. Het huwelijk als ‘instituut’ werd

ouders, leerkrachten, politieagenten. Ook op

vervangen door het huwelijk als ‘persoon-

dit punt klopte de werkelijkheid niet met het

lijke gelofte’; het ging niet meer om trou-

beeld. Vergelijk het met de overlast van vijftig

wen maar om trouw. Moderne huwelijken

hooligans in een stadion met vijftigduizend

worden gesloten door partners die al enige

bezoekers als we het toezicht afschaffen. De

tijd met elkaar samenwonen, meestal in ver-

overheid schafte immers het toezicht af; of het

band met gezinsvorming, en dat symbolisch

nu ging om de conciërge en de perronchef, of

bezegelen. En na deze bezegeling en vooral

om het toezicht op het professionele midden-

na de komst van kinderen, is dit de stabiel-

veld van de grote instellingen. Kleine groepen

ste leefvorm die we ooit in de geschiedenis

normlozen – wijkterroristen of graaiende be-

gekend hebben. Meer dan negentig procent

stuurders – konden in dit vacuüm succesvol

van de kinderen woont tot het uit huis gaan

opereren met enorme impact op hun omge-

bij de eigen ouders, zonder echtscheiding

ving. Intussen bleef de overgrote meerder-

dus. Maar ondanks de publicatie van dit

heid van de burgers wel ‘braaf ’, maar ging alle

soort cijfers – en niet alleen in de rapporten

andere burgers wantrouwen: het geloof in de

van het Wetenschappelijk Instituut voor het

beelden over 5 procent verving de werkelijk-

cda – blijft iedereen geloven in de mythe van

heid van 95 procent nog steeds betrouwbare

losse relaties, wisselende seks op jeugdige

en betrokken burgers, die samen nog steeds

leeftijd, (te) snelle echtscheiding en ouders

driekwart van de kinderopvang, de ouderen-

die hun kinderen niet (meer) opvoeden. Met

zorg, voor hun rekening nemen. Plus de rest

als gevolg dat ook, of zelfs juist, het cda in de

van het sociale weefsel. En ook op dit punt
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heeft het cda zich dus niet durven laten lei-

als leidend in de samenleving, op zoek naar

den door de eigen overtuigingen over de in-

de ‘nieuwe mens’ die beantwoordt aan ons

trinsieke kracht van mensen zelf.

eigen ideaalbeeld. Hoe goed de inhoude-

* * *
Er is veel aandacht geweest voor de splin-

lijke koers die in het rapport gekozen wordt

ters in de ogen van de bevolking en weinig

beginselen, de ‘radicale fout’ die we in de

ook is, en hoe goed die ook aansluit bij onze

voor de balk in het eigen

afgelopen jaren gemaakt

politieke oog. En dat leidt

hebben zit er nog steeds

dan in het rapport tot een
zeer

centrale

paragraaf

‘Van vrijblijvend naar betrokken’, met zinnen als
de volgende: ‘Er is geen
vertrouwen in de overheid, maar er wordt veel
van verwacht. Een sterke

Het CDA mist
de liefde voor
Jan, Jans en
de kinderen

samenleving maken we

in. En die radicale fout is
dat we uiteindelijk meer
kritiek hebben op de burgers dan op onszelf. En
daarmee verloochenen we
het fundament van onze
boodschap, namelijk het
dienend leiderschap. Eigenlijk is het heel simpel:

echter [cursivering pc] samen, in verant-

wie verantwoordelijkheid vraagt van bur-

woordelijkheid voor onszelf en elkaar.’ En:

gers, moet er ook op vertrouwen dat ze die

‘De betrokken samenleving is niet vrijblij-

verantwoordelijkheid waar kunnen maken.

vend, maar vraagt van iedereen om naar

Het Strategisch Beraad beschrijft het tech-

vermogen een bewuste bijdrage te leveren.’

nische kader daarvoor perfect, maar mist

Daarop volgt weliswaar de stelling dat het

het vertrouwen in en de liefde voor Jan, Jans

cda gelooft in de vitaliteit van de samenle-

en de kinderen.

ving, maar er wordt afgesloten met: ‘Het is
Noten

de politieke uitdaging die vitaliteit in de samenleving aan te boren en te benutten.’
Nee! Want met dit perspectief ziet het cda
zich nog steeds niet als dienend aan maar
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Compassie is al te mooi en niet
ongevaarlijk
door Kees van der Kooi
De auteur is hoogleraar systematische theologie
aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

te bepalen. We zijn erop uit te verbinden en
zorg te dragen, en spreken de bereidheid
uit ons te laten ‘storen’ wanneer dit nodig
is. Naast deze bekende elementen is er onmiskenbaar een nieuw accent: wie het stuk

Compassie als grondtoon voor het
CDA is te weinig objectief en leidt tot
willekeur: compassie is namelijk
een emotie of beweging van het zelf.
Barmhartigheid, rechtvaardigheid
– ze behoren mij wel te raken, maar
de bron ervan moet niet in mijzelf
gezocht worden. Laat het CDA een
partij zijn met een Verhaal. Geen
moraal zonder verhaal.

leest ziet dat de focus ligt bij het menselijk
subject. Het zijn mensen die zich aangetrokken voelen tot het cda, en mensen moeten de
politiek van het cda dragen.
Het centrale, nieuwe woord is compassie.
Daarmee gaat het rapport door op de beweging die al eerder is ingezet en die in de verkiezingstijd zichtbaar werd doordat op de
verkiezingsposters foto’s van de verschillende kandidaten stonden met daaronder enkel
de woorden: recht uit het hart. Het lijkt op de
Amerikaanse verkiezingen, waar de persoon
en zijn of haar uitstraling enorm belangrijk

De cda-commissie Hertaling Uitgangspun-

zijn geworden. Ik wil niet ontkennen dat de

ten heeft met Nieuwe woorden, nieuwe beel-

mensen die gezicht moeten geven aan een

den in korte tijd een stuk afgeleverd waar

partij buitengewoon belangrijk zijn, maar

vaart in zit, waar enthousiasme uit spreekt

het is iets anders om alle kaarten te zetten op

en vooral de wil tot verbinden zichtbaar

de mens als subject in de politiek. Dat lijkt

wordt. Talloze elementen in het stuk sluiten

me voor de mensen die het moeten doen niet

aan bij de christendemocratische visie op

goed en voor het doel dat het cda wil berei-

de samenleving: de samenleving gedijt het

ken, een menselijke samenleving, niet onge-

best wanneer zo veel mogelijk de burgers en

vaarlijk.

hun organisaties worden ingeschakeld. De
overheid heeft een belangrijke taak, maar

* * *
Nieuwe woorden, nieuwe beelden wil een ant-

zal er vooral op moeten toezien dat zo veel

woord geven op de uitdagingen van onze

mogelijk aan het middenveld wordt overge-

tijd. Die uitdaging wordt bepaald door nieu-

laten. Wat mij erg belangrijk lijkt is de toon

we omstandigheden die met de begrippen

van vertrouwen die door het stuk heen trekt.

individualisering, informatisering en in-

Niet de angst en het wantrouwen dienen de

ternationalisering worden aangeduid. Deze

houding in de samenleving en in de politiek

ontwikkelingen brengen enorm veel mo-
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gelijkheden met zich mee, en tegelijkertijd

van een dode of een bebloede voor rituele on-

zorgen ze voor een krachtige onderstroom

reinheid zorgen. Jezus roept in zijn gelijke-

van onzekerheid. Die onzekerheid komt tot

nis inderdaad op tot de wil de ander tot naas-

uiting in de aandacht voor het eigen natio-

te te zijn, maar tegelijkertijd wordt duidelijk

nale belang, in uitsluiting van wat vreemd

dat compassie een schaars goed is, waartoe

is en in een knagend gevoel over verlies van

we wellicht op onze beste momenten in staat

verbinding. Hoe wordt deze problematiek

zijn, maar lang niet altijd. In tegenstelling

tegemoet getreden? Een paradox in dit stuk

tot Karen Armstrong, die dit begrip als ver-

acht ik dat deze kwaal wordt gediagnosti-

binding tussen de religies op de agenda ge-

ceerd, maar dat het medicijn eveneens op

zet heeft, zou ik willen zeggen dat hier iets

het individuele vlak wordt
gezocht. Het cda bestaat
volgens zijn eigen zelfbeeld uit mensen die geïnteresseerd zijn in anderen,
die meevoelen met anderen. Kortom, het zijn mensen die een hoop waarden

te veel van de mens wordt

Er wordt te
veel van politici verwacht

met zich meedragen. Met

verwacht. Er wordt in elk
geval te veel van politici
verwacht

die

geroepen

zijn om, ondanks verschillende belangen en beperkte middelen, een zo groot
mogelijk goed voor allen
na te streven. Het begrip

één woord uitgedrukt: compassie. Ik weet

compassie leidt tot een overbelasting van de

niet of de commissie zich het gerealiseerd

persoon, die in de harde werkelijkheid van

heeft, maar daarmee worden in elk geval al

de politieke praktijk nauwelijks opgelegd

die partijleden die zich actief inzetten in de

kan worden. Wat betekent bijvoorbeeld het

plaatselijke, provinciale of landelijke poli-

begrip compassie voor het werk van minister

tiek met een enorm hoge verwachting op-

Gerd Leers?

gezadeld. Hun wordt de maatstaf opgelegd

* * *
Is er dan geen mogelijkheid te beklemtonen

van compassie. Is compassie een waarde?
Of is het veeleer een emotie? Misschien dat

dat het tot de eigenheid van het cda zou moe-

er een aantal mensen is dat in het bijzonder

ten behoren dat het zich door de nood van

die emotie bezit, maar het lijkt me van be-

de ander wil laten storen? Jazeker, maar het

lang te beseffen dat compassie nou net iets is

lijkt me dat dit niet via het begrip compassie

wat men niet in bezit kan nemen. De traditie

mogelijk is. De verschuiving naar de persoon

waar het cda uit put is op dit punt ontnuch-

als drager van de politiek past in moderne

terend duidelijk. Er bevindt zich in de Bijbel

ontwikkelingen, maar gebeurt te onkri-

een omineus verhaal, de gelijkenis van de

tisch. Er dreigt een psychologisering van de

barmhartige Samaritaan. Een man ligt voor

dragende elementen. Compassie is primair

dood aan de weg, overvallen door rovers, en

een emotie. Er had een tegenbalans gegeven

de priester en leviet gaan er met een boog

kunnen worden door meer werk te maken

omheen. De redenen laten zich raden. De

van de achterliggende traditie waardóór die

weg van Jericho naar Jeruzalem was feitelijk

persoon gedragen wordt. Nu wordt er wel

een no-goarea en bovendien kon aanraking

naar verwezen, maar wat ze behelst blijft ta-
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melijk onhelder. De traditie wordt gekwalifi-

heid. Het rapport maakt van dat begrip wei-

ceerd als vuur dat doorgegeven wordt. Vuur

nig werk en dat is jammer. Gerechtigheid is

doet denken aan warmte, bewogenheid en

niet in de eerste plaats een publiekrechtelijk

licht, maar ook dat is weer een psychologise-

begrip. Als zodanig komt het in het rapport

ring. Het stuk had meer werk kunnen maken

voor. Natuurlijk is het een groot goed als er

van het feit dat al de mooie waarden die in

in de publieke sfeer gerechtigheid wordt ge-

het stuk genoemd worden,

zocht, maar in de moderne

verworteld zijn in dra-

samenleving beperkt zich

gende verhalen. Of dat nu
jodendom,

christendom

of islam is, het cda kan zelf
vanwege zijn traditie een
appel doen op een Verhaal.
Primair is dat het christelijke verhaal, maar er zijn
ook partijleden die uit een

Gerechtigheid
leent zich niet
voor psychologisering

andere religieuze traditie

dat gemakkelijk tot juiste
procedures en regels. Gerechtigheid is overeenkomstig de verhaaltraditie waarin het cda staat nu
juist bij uitstek een begrip
dat zich niet leent voor
psychologisering. Laat ik
een voorbeeld geven. In

putten. Het zijn de verhalen die verteld wor-

het rapport Nieuwe woorden, nieuwe beelden

den op de grote feesten Pesach, Chanoeka,

wordt verwezen naar het verhaal van Kaïn en

Pasen, Epifanie, Kerstmis, Pinksteren. Verha-

Abel. Zeer terecht, maar dat verhaal functi-

len die een blijvende voedende bron zijn van

oneert in de Bijbel juist als geschiedenis die

de waarden. Geen moraal zonder verhaal. En

laat zien dat het met de compassie van de

juist die verhalen, tenminste het christelijk

mens niet echt lukt en dat er een niet-men-

verhaal, zijn er buitengewoon nuchter over

selijke partij aan te pas moet komen: God,

dat als we de afzonderlijke mens kiezen als

die instaat voor Abel. Trouwens, God moet er

drager van compassie, we hem waarschijn-

ook aan te pas komen als degene die instaat

lijk overbelasten.

voor Kaïn. Kaïn, de dader, is immers bang

Met de keus voor compassie als grondtoon

dat hij gelyncht zal worden door degenen

voor het cda is er wel iets moois uit de bus

die met hem willen afrekenen. Volgens de

gekomen, maar het is mij te weinig objec-

joodse uitleg vinden we pas op het eind van

tief. Het getuigt van te weinig kritisch besef

Genesis in Jozef iemand die bereid is aange-

jegens de mens en zijn beperkte kracht. Be-

daan onrecht niet met kwaad te vergelden,

grijp me goed, ik kies niet voor formalisme

maar met een beroep op God een andere weg

en een koude politiek, maar ik ben op zoek

kiest. Volgens het grondverhaal van de chris-

naar een uitgangspunt waardoor mijn ge-

telijke kerk is compassie nu eenmaal niet

drag niet primair in mijzelf zijn grond heeft,

iets wat wij mensen bezitten: de leerlingen

zoals bij compassie, maar juist buiten mij

van Jezus worden, als ze zien dat hun mees-

ligt en dat zich altijd weer kritisch tot mij

ter gevangengenomen wordt, niet gedreven

verhoudt. De joodse en christelijke traditie

door compassie, maar door de angst er het

leveren daarvoor een begrip dat daarvoor

eigen leven bij in te schieten. Paulus heeft

uitstekend geschikt is, namelijk gerechtig-

meegeholpen bij executies en Petrus is een
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godloochenaar. Er moest nogal wat aan te pas

wil laten appelleren door het Bijbelse ver-

komen om hen op een ander spoor te zetten.

haal dat daaraan voorafgaat. Dan loopt het

* * *
Ik noem het begrip compassie als centraal

de kans dat het zich niet alleen persoonlijk,

begrip bovendien gevaarlijk. Waarom?

hartigheid, rechtvaardigheid, ze behoren wel

Compassie is een emotie of beweging van

het zelf te vormen en mij te raken, maar de

het zelf. Door de beweging van barmhartig-

bron ervan moet niet in mijzelf gezocht wor-

heid te situeren in de menselijke persoon

den. Kortom, ik ben niet zo overtuigd van de

wordt de barmhartigheid en gerechtigheid

houdbaarheid en effectiviteit van het begrip

binnen het domein van het subject geloka-

compassie, noch van de praktische toepas-

liseerd. Het subject krijgt daarmee enorme

baarheid. Wel ben ik overtuigd van het nut

macht. Barmhartigheid, uitreiken naar de

om concreet steeds weer, zelfkritisch, van de

ander, verantwoordelijkheid nemen voor

eigen geloofstraditie te leren wat gerechtig-

elkaar, worden op die manier in plaats van

heid zou kunnen inhouden. Of ik bij dat alles

een appel aan mij omgevormd tot fenome-

compassie voel, is iets wat slechts secundair

nen van het zelf. Dat is gevaarlijk, omdat

van belang is. Laat het cda een partij zijn met

compassie als functie van het zelf manipu-

een Verhaal. Over de mens, over de wereld.

leerbaar is, en daarmee onberekenbaar en

Het put uit dat Verhaal. Daar komen waarden

afhankelijk van de gunstgever.

op, daar klinkt een appel, waarvan we hopen

Compassie wordt in het rapport gedefinieerd

dat we ons erdoor laten storen.

als ‘de fundamentele bereidheid’ mij ‘te laten

Graag wat minder gewicht op compassie als

storen door het lot van de ander’. In deze de-

kurk waar het cda op zou moeten drijven.

finitie wordt compassie ten onrechte vereen-

Het is al te mooi, maar niet ongevaarlijk en

zelvigd met de bereidheid zich te laten sto-

bovendien moraliserend. En graag meer een

ren. Mededogen of compassie is een emotie

ongegeneerd beroep op de verhaaltradities

en kan hoogstens een gevolg zijn van het feit

die ons leren wat gerechtigheid is en die ons

dat ik me laat storen. Die kans is groter als

blijven storen. Ik blijf het zeggen: er is geen

het cda vrijmoediger uitspreekt dat het zich

moraal zonder verhaal.
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Nu nog een zelfkritisch debat
over het beleid
door Arie Oostlander
De auteur is oud-directeur van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. Hij was betrokken bij
de opstelling van de eerste grondslagenrapporten
van de partij.

woorden niet zou begrijpen – die snapt hij
best! Het probleem van die burger is veeleer
dat hij geen touw kan vastknopen aan hun
relatie met het politiek handelen van het
cda. Wat is het verband tussen die christelijk geladen woorden met het keiharde asielbeleid? Hoe verhoudt de visie van het cda

De commissie-Geel profiteert van
het feit dat het de christendemocratie niet aan een eigen kenmerkend
verhaal ontbreekt. Het zijn de stromingen van de links-rechtsdimensie die over een gebrek aan een eigen
verhaal klagen. Bij het CDA is het
probleem veeleer dat het aan moed
ontbreekt om, gedreven door de CDA uitgangspunten, voorop te lopen bij
de sturing van de politieke agenda.

zich tot het schouderophalend voorbijgaan
aan internationale verdragen zodra ons dat
beter uitkomt? Hoe kwam het dat de Europese Gemeenschap, erfgoed van de Europese
christendemocratie, ineens niet meer als
waardengemeenschap gold maar als centenkwestie? Hoe komt het dat we een drastische
ombuiging, onder christendemocratische
leiding, van ontwikkelingssamenwerking in
de richting van het eigenbelang moeten vrezen?
Er zijn ook vormen van beleid waarin het
cda zich wel verstaanbaar opstelt: de verantwoordelijkheid voor volgende generaties,

De cda-commissie Hertaling Uitgangspun-

de zorg voor harmonie in de samenleving,

ten had als opdracht om ‘de vier uitgangs-

verdediging van godsdienstvrijheid en er-

punten van de partij (gerechtigheid, solida-

kenning van gewetensbezwaren. Op die ter-

riteit, gespreide verantwoordelijkheid en

reinen hoor je geen klacht over verstaanbaar-

rentmeesterschap) verstaanbaar te maken

heid. Met de woorden is niet zoveel mis, wel

voor deze tijd’. Die verstaanbaarheid be-

met de mensen. Pragmatici hebben niets met

reik je alleen, zo vindt de commissie, als je

‘Vaste Waarden’.

de relatie verheldert met het Verhaal en de

Daarom is het wijs om de kernbegrippen van

traditie waaruit ze zijn ontstaan. Daaraan

het cda, en alstublieft ook het beleid, op-

ontlenen die uitgangspunten hun scherpte,

nieuw tegen het licht te houden om zodoen-

hun originaliteit, hun dwarsheid en hun pro-

de de trefzekerheid van de bekende concep-

vocatieve karakter. Verlies van verstaanbaar-

ten op peil te brengen. Een zelfkritisch debat

heid ligt altijd op de loer. En dan niet zozeer

over het beleid hoort daarbij. Gelukkig is de

omdat de geïnteresseerde burger die kern-

commissie helder over de religieuze lading
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van de kernbegrippen. Het is immers niet

gres. De verbinding met de Bijbelse verhalen

goed denkbaar dat een secularistisch ver-

maakt ze bovendien kritisch op de geest van

fletst profiel aantrekkingskracht zou heb-

de tijd en op onszelf. Zonder die relatie blij-

ben. Het is juist de rijkdom van de Bijbelse

ven ze flets en kun je er alle kanten mee op. Ze

verhalen waardoor deze al duizenden jaren

krijgen door die relatie een democratiserend

bron van gesprek, uitleg en zingeving zijn.

gezag. Dat ontlenen ze niet aan een hoofdbe-

Religieuze taal is iets heel anders dan politie-

stuur, een leider of een meerderheid. Ieder-

ke oneliners, die het misschien een paar zit-

een kan er een integer beroep op doen. Bij

tingsperioden goed doen en daarna door re-

het cda is uiteindelijk niemand de baas: het

clamebureaus opnieuw aan de smaak van het

Boek is de baas. Het Wetenschappelijk In-

brede publiek moeten worden aangepast. De

stituut heeft bijvoorbeeld steeds een opzet-

vier kernwoorden van het Program van Uit-

telijk kritische rol gehad. Voor een debat op

gangspunten zijn dan ook niet bedoeld als

niveau werden goed ingevoerde deskundige

een poging om lekker liggende slagzinnen

leden uit alle hoeken en gaten van de partij

te produceren. Als dat dertig jaar geleden de bedoeling was geweest, dan had
de programcommissie van
toen wel wat anders aangeboden, iets waarover vandaag niemand meer zou
praten. Het ging er destijds
om zo goed mogelijk te definiëren wat onze religieus
geïnspireerde

politieke

filosofie behelst, wat ons

en verwante organisaties

De kernwoor
den zijn niet
bedoeld als
lekkere
slagzinnen

bij elkaar gehaald om onderwerpen waar het cda
de leiding wilde nemen,
waar de partij het moeilijk
mee had, of die een taboekarakter droegen, grondig uit te benen. Zo kon
ieder lid van het cda ervan
op aan dat de uitkomsten
van die debatten voor alles het resultaat van prin-

als leden van het cda ondanks de verschil-

cipiële toetsing waren en niet van politieke

len van afkomst met elkaar verbindt. Wat is

opportuniteit.

die morele band, die politieke overtuiging,

Deze omgang met de cda-uitgangspunten

waardoor we als leden van het cda van elkaar

toont hoe dynamiserend religieus geladen

op aan kunnen? Daar zijn zinnige dingen

begrippen zijn. Ze zorgen voor een welop-

over te zeggen. Je kunt er een systematische,

gevoede cda-intuïtie. Die heb je in het snelle

samenhangende filosofie op bouwen. Zo

politieke gevecht hard nodig. Hoe breder

kwamen de opstellers van het Program van

je kennis en ervaring met de uitleg van de

Uitgangspunten op de kernwoorden. Die

uitgangspunten, des te beter je intuïtie.

kunnen inderdaad alleen maar begrepen

De vertaling van de kernbegrippen in ‘ac-

worden door een voortdurende uitleg.

tieve intenties’, zoals nu de commissie-Geel

* * *
Er zijn hele bibliotheken aan de kernwoor-

voorstelt, draagt bij aan de beoefening van

den gewijd. En niet alleen in de tijd van Re-

kernbegrippen. Deze behouden daardoor

rum Novarum en het Christelijk Sociaal Con-

hun dynamiek. Statisch zijn ze mijns inziens
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nooit geweest. Wel dreigde al spoedig het

het christendemocratische ‘verhaal’. Ook het

gevaar van een schools gebruik en een braaf

begrip ‘radicaal midden’ is in wezen verslui-

opzeggen van een lesje om je als beginselvast

erend en schreeuwt om vertaling. Woorden

lid te bewijzen. Ooit is gesuggereerd dat de

zijn belangrijk. Ze kunnen je op een goed of

vier kernbegrippen een opdeling van het po-

op een fout spoor zetten. De cda-werkgroep

litieke veld inhielden in vier delen, die elk

die destijds het Program van Uitgangspun-

met een sector verbonden zouden zijn. Dat

ten opstelde heeft daarom bewust vermeden

was wel goed bedoeld, maar ging eraan voor-

om het cda binnen het trio van vrijheid, ge-

bij dat bij elk begrip de hele politiek aan de

lijkheid en broederschap te positioneren. Bij

orde is en omgekeerd. Er werd ook oninteger

het waardenpatroon van de Franse Revolutie

gebruikgemaakt van die kernbegrippen door

heeft onze stroming immers niets te zoeken.

ze vromelijk aan te roepen, ze intussen van

De vier kernwoorden kunnen alleen tegen de

hun kritische kracht berovend. De actieve

achtergrond van Bijbel en christelijke traditie

intenties staan overigens bloot aan dezelfde

begrepen worden. De commissie spreekt van

gevaren als de kernbegrippen. Al bij het rap-

een vuur dat voortgedragen wordt. Daarom

port Grondslag en politiek handelen, uit 1978,

betreft het begrip ‘gerechtigheid’ meer dan

beseften we dat geen garanties tegen dege-

koude regels. Het gaat erom dat mens en

neratie kunnen worden ingebouwd.

schepping tot hun recht komen. Bij solidari-

De commissie profiteert van het feit dat het

teit gaat het niet om het eigen volk, de eigen

de christendemocratie niet aan een eigen
kenmerkend verhaal ontbreekt.1 Het zijn

natie, de eigen klasse of stand, maar vooral om

de stromingen van de links-rechtsdimensie

verantwoordelijkheid wil de veelzijdigheid

die, soms al tientallen jaren, over een gebrek

van mens en maatschappij onderstrepen en

aan een eigen verhaal klagen. Bij het cda is

het recht om verantwoordelijkheid te dragen

het probleem veeleer dat het aan moed ont-

en daarin vrijheid te beleven. Het verzet zich

breekt om, gedreven door de cda-uitgangs-

tegen opstapeling van macht. Rentmeester-

punten, voorop te lopen bij de sturing van de

schap wil door zijn klassieke klank de Bijbelse

politieke agenda. Vriendelijker gezegd: cda’

achtergrond oproepen. ‘Zorgvuldig beheer

ers zoeken graag het veilige midden. Dat is

van de schepping’, zei men later. Dit woord

temeer verbazend omdat het cda door het

heeft het cda een duw in de richting van mi-

fusieproces een forse voorsprong heeft geno-

lieubewustheid gegeven. Zo willen de andere

men in de ontwikkeling van principieel door-

drie kernwoorden op hun manier de blik van

dachte uitgangspunten. Andere ledenpar-

het cda verruimen en aanleiding zijn tot ver-

tijen binnen de Europese Volkspartij hebben

nieuwende impulsen, waarvan de Europese

daar destijds graag gebruik van gemaakt. De

integratie een treffend voorbeeld is.

christendemocratie is een zeer karakteristieke politieke stroming. Wij hoeven geen

* * *
De commissie Nieuwe woorden, nieuwe beel-

genoegen te nemen met bijnamen (zoals

den is complementair aan de voorgaande

links, rechts, midden, conservatief ) die door

rapporten van het cda. Er zit lijn in deze bij-

anderen verzonnen zijn. Die bijnamen bene-

dragen. Interessant is de suggestie om een

men mensen het zicht op de rijke inhoud van

nieuw begrip als kenmerkend voor het cda
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toe te voegen, namelijk compassie. Compas-

is als de ene lichtstraal die door het prisma

sie is een begrip dat we bij sociaal georiën-

van de politieke filosofie in de vier kernbe-

teerde maatschappijkritische evangelicals

grippen (en eventueel meerdere) wordt op-

in de vs tegenkomen, een beweging die

gebroken. Gerechtigheid is naastenliefde

mentaal aanleunt tegen de Europese chris-

in contractvorm; solidariteit roept, Bijbels

tendemocratie. In de vs geld je dan algauw

gezien, op tot integratie van marginalen. Bij

als ‘links’. Historisch past

alle kernwoorden geldt:

het bij de christelijke con-

‘Had ik de liefde niet, ik

servatieven,

die

sociaal

wilden zijn uit barmhartigheid. De christendemocratie ging verder en koos
voor de wetgeving van de
sociale rechtsstaat. In Nederland klinkt het momenteel als verzet tegen ver-

Compassie
is een rijk
religieus
begrip

harding van de politiek. De

was slechts een schallend
metaal.’ Dit maakt duidelijk waarom de C van het
cda zo’n krachtig motief
is waardoor elk politiek
streven een extra onderstreping krijgt. Compassie
is een rijk religieus begrip.
Als zodanig ondersteunt

onvrede over het asiel-, immigratie- en uit-

het de centrale rol van de naastenliefde in de

zettingsbeleid roept bij veel cda’ers de vraag

duiding van de kernwoorden. Maar immuun

op: ‘Kan er niet wat meer compassie worden

voor verfletsing is de term compassie ook

getoond?’ Al jarenlang bestaat die spanning

niet. Dat vereist blijvend debat over woorden

binnen de cda-gelederen. Immigratiebeleid

en beelden.

zonder uitzetting van illegalen als eventueel
Noten

sluitstuk is immers niet mogelijk. Als ergens
sprake is van een spagaat dan is het hier.
Compassie klinkt hier als een noodkreet.
Met de introductie van het begrip compassie
wijst voorzitter Jacobine Geel terecht op de
prismatische functie van de Bijbelse oproep
tot naastenliefde. Compassie, naastenliefde,
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bINNenhof
buitenom
Respect voor tradities
door Theo Boer
De auteur is universitair docent ethiek aan de Protestantse Theologische Universiteit te Utrecht.

vergelijkbaar met huidskleur of geslacht.
Niet alleen is men het meer gaan tolereren,
maar men is in sterk toenemende mate ook
het uitleven van die geaardheid gaan zien als
iets nastrevenswaardigs. Toen bekend werd

In de afgelopen decennia hebben zich in Ne-

dat Different therapie aanbiedt voor homo’s

derland belangrijke wijzigingen voorgedaan

en lesbiennes die moeite hebben met hun

op het terrein van de publieke moraal. Inte-

geaardheid, was een van de meest voorko-

ressant genoeg gaat het hier met name over

mende argumenten dat je je geaardheid

terreinen waar, terecht of niet, van gezegd

moet kunnen vieren. Iets intrinsiek goeds

werd dat zij tot het eigene van de christelijke

bijna, kun je zeggen.

ethiek behoorden: ethiek rond het begin en
het einde van het leven (vruchtbaarheidstech-

* * *
Op het terrein van actieve levensbeëindiging

nieken, prenataal onderzoek, abortus pro-

zien we iets soortgelijks. Waar euthanasie

vocatus, euthanasie, hulp bij zelfdoding) en

eerst werd toegepast maar wel verzwegen

ethiek van relaties (echtscheiding, homosek-

(de morfineroute van de jaren zestig en ze-

suele relaties). Ook op economisch terrein is

ventig), vervolgens werd getolereerd (jaren

er het nodige gebeurd – denk aan de liberali-

tachtig en negentig) en uiteindelijk aan

sering van de economie, aan globalisering en

artsen als een wettelijk beschermde nood-

aan discussies over de hoogte van het budget

greep werd aangeboden, zitten we thans in

voor ontwikkelingssamenwerking – en ook

een discussie waarbij euthanasie volgens

daar wordt vanuit religieuze hoek traditio-

sommigen ronduit een ideale dood is. Niet

neel veel over nagedacht.

‘euthanasie wanneer we met de rug tegen

Nu ís de moraal ook vloeiend van karak-

de muur staan’, maar euthanasie als een

ter. Er bestaat geen enkel tijdperk waarin

logisch vervolg op de eisen van de autonome

visies niet veranderen. Toch zijn de verande-

mens die het op lichamelijk verval volstrekt

ringen in twee opzichten opmerkelijk. Ten

niet heeft begrepen. In beide gevallen wordt

eerste zijn sommige van de huidige verande-

wat vroeger verboden was, nu toegejuicht.

ringen opmerkelijk radicaal. Niet allemaal:

In beide gevallen heeft deze revolutie zich

echtscheiding en abortus mogen dan meer

voltrokken in slechts enkele decennia. En in

geaccepteerd zijn dan vroeger, maar staan

beide gevallen wordt in de publieke opinie

ook anno 2012 nog te boek als dingen die je

opmerkelijk vaak gerefereerd aan de be-

liever vermijdt. Ik doel hier vooral op ver-

zwaren die kerken, ‘gristenen’ en religieuze

anderingen op het terrein van actieve le-

organisaties hadden, of nog hebben, tegen

vensbeëindiging en homoseksualiteit. Men

de nieuwe ontwikkelingen. En dat is bepaald

is dat laatste gaan zien als een geaardheid,

niet vriendelijk bedoeld.
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Daarmee zijn we bij een tweede kwestie: de

vorige niet, maar ook de huidige niet. Hoe

tolerantie voor afwijkende meningen is aan

vanzelfsprekend iets op het ene moment

het afnemen. Velen vinden dat de nieuwe mo-

ook kan zijn, op het andere moment kun-

rele inzichten – ‘Hoe hebben we ooit zo dom

nen er nieuwe inzichten doorbreken die een

kunnen zijn?’ – door de overheid actief aan de

herijking van een standpunt nodig maken.

man gebracht moeten worden. Het lijkt een

Maar ook dat laatste moet met omzichtig-

kwestie van ‘doorpakken’:

heid geschieden. In de

verplichte voorlichting

jaren tachtig liep Neder-

over homoseksualiteit als
normaliteit op alle scholen,
weigerambtenaren die opgespoord en uit hun ambt
gezet moeten worden,
weigerdokters die te horen
krijgen dat ze beter een
ander beroep hadden kunnen kiezen. Terwijl we ons

Wie huwt met
de tijdgeest,
is over een
paar decennia
weduwnaar

sociaaleconomisch in een
tijd van neoliberalisme en

land over van begrip voor
pedoseksuelen. Inmiddels
is daar een correctieve
beweging op gevolgd die
trekken van een heksenjacht krijgt. Elke generatie
moet zich afvragen of een
ethiek die zich bedient van
een retoriek van good guys
en bad guys en die haar
standpunten formuleert

deregulering bevinden, reiken links en rechts

in termen van ‘we weten toch inmiddels

elkaar in Nederland de hand in de overtuiging

allemaal wel’, recht doet aan de complexiteit

dat de overheid op het gebied van de moraal

van morele problemen en aan de integriteit

een opvoedende en normerende taak heeft.

van alle betrokkenen, ook de vermeende bad

* * *
Het cda is een partij die wil werken op basis

guys. Dat er op dat terrein veel kan misgaan,

van tradities. Tradities worden van generatie

eerste, ten dele ongeïnformeerde reacties op

op generatie doorgegeven en ondergaan

Different. Wie huwt met de tijdgeest, is over

veranderingen. Maar het zijn wel tradities

een paar decennia weduwnaar. Een partij

die worden doorgegeven. In zekere zin is

die de eigen beginselen koestert, ze behoed-

het cda dus inderdaad een conservatieve

zaam bijstelt, en in een geduldige en milde

partij. Achter respect voor tradities gaat de

dialoog gaat met andere stemmen, bewijst

overtuiging schuil dat geen enkele gene-

de samenleving nu en in de toekomst een

ratie de morele waarheid in pacht heeft; de

dienst van onschatbare waarde.
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Duurzaamheid is een
kwestie van gezamenlijke
verantwoordelijkheid
Voor verduurzaming van onze samenleving en economie was
technologie lange tijd het knelpunt. Nu ontdekken we meer
en meer dat de moeilijkheid vooral zit in de aanwijzing van
verantwoordelijkheden, bevoegdheden en draagvlak. De vraag
is wie op welk moment, op welke manier, waarom en in welke
mate waarvoor verantwoordelijk is. Het christendemocratische
begrip ‘rentmeesterschap’ alleen is niet voldoende in het
huidige duurzaamheidsdebat. Behalve rentmeesterschap
gaat het bij duurzaamheid ook om gezamenlijke en gespreide
verantwoordelijkheid.
door Pieter Jan Dijkman, Frank van den Heuvel &
Jules Kortenhorst
Dijkman is hoofdredacteur van Christen Democratische Verkenningen, Van den Heuvel is directeur Public Affairs bij TNO en Kortenhorst is voorzitter van de raad van
commissarissen van Topell Energy BV en voormalig directeur van de European Climate Foundation.

Lange tijd maakte het duurzaamheidsdenken deel uit van een radicale kritiek op het ‘meer, meer, meer’, op de economie van het nooit
genoeg. Inmiddels is duurzaamheid een vast onderdeel geworden van ons
spreken over de toekomst: het is een omvattende strategie van modernisering geworden, waarbij economische groei en vergroening geen tegenstellingen meer zijn, maar samengaan, zoals wel blijkt uit een inmiddels ingeburgerde term als ‘groene groei’.1
Achter de groene-groeigedachte gaan de hoop en de wens schuil dat het
anders kan, dat we een leefbare wereld moeten achterlaten voor toekomsti-
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ge generaties. Want het moet anders, daar is bijna iedereen van overtuigd.
De feiten zijn bekend: het klimaat verandert ingrijpend, er is sprake van
een verlies van biodiversiteit, overproductie van stikstof en fosfor, ernstige
lucht-, water- en bodemvervuiling en chemische verontreiniging.2 In de
woorden van het Strategisch Beraad voor het cda: ‘Het draagvermogen
van de aarde wordt al decennialang overbelast. De verwachte wereldwijde
bevolkingsgroei en de verdere economische ontwikkeling van opkomende
economieën heeft grote ecologische, humanitaire en geopolitieke gevolgen. Dit is hét moment om het anders te doen.’3
De vraag is hoe een christendemocratische duurzaamheidspolitiek er
precies uitziet. Die moet aan de ene kant te onderscheiden zijn van een al
te naïeve, utopische politiek. Het cda is al vaker besprongen door een sense
of urgency, maar tussen woord en daad rezen algauw praktische bezwaren;
duurzaamheidspolitiek moet wel realistische politiek zijn. Anderzijds
moet een christendemocratische duurzaamheidspolitiek te onderscheiden zijn van het neoliberale denken, waarbij de markt geen middel maar
een doel op zichzelf is en private belangen doorslaggevend zijn bij beleidsbeslissingen. Met het begrip ‘rentmeesterschap’ alleen redden we het niet
meer. In het huidige duurzaamheidsdebat is de notie van gespreide verantwoordelijkheid minstens zo belangrijk.
Gespreide verantwoordelijkheid: iedereen doet mee
Als christendemocraten zeggen we al vele decennia dat een goed georganiseerde samenleving de juiste balans heeft tussen overheden, het vrije individu en de verbanden waarin burgers zich organiseren. Hierbij laten we ons
leiden door de beginselen van protestanten en katholieken huize. De protestante leer van de soevereiniteit in eigen kring, een vrijheidsbeginsel, huldigt
dat zelfstandige kringen (gezin, school, kerk, gemeenschap, onderneming)
prima los van de overheid kunnen acteren. In ieder geval zo veel mogelijk.
Juist omdat we primair uitgaan van de kracht van gemeenschappen. De katholieken kennen het subsidiariteitsbeginsel, onder meer neergelegd in de
encycliek uit 1931, Quadragesimo Anno van paus Pius xi. Wat een lagere geleding kan doen, moet niet door een hogere gedaan worden. Hetzelfde geldt
voor individuele personen: wanneer deze iets kunnen oppakken, moet hun
die ruimte gegeven worden. Het is zelfs een morele plicht niet te interveniëren wanneer dat niet nodig is. Zowel aan publieke als aan private zijde geldt
dit. Ook hier zijn dus eerst mensen en de maatschappij aan zet, voordat de
overheid in beeld komt. De overheid is in deze visie faciliterend en bewaakt
de kwaliteit als uitdrukking van het algemeen belang.
Deze twee beginselen vatten we binnen het cda samen als gespreide
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verantwoordelijkheid. Juist ook in het duurzaamheidsbeleid komen deze
verantwoordelijkheidsvragen sterk terug. Waar ligt een verantwoordelijkheid voor ondernemingen, voor maatschappelijke organisaties en voor
ieder individueel mens, en wat moet de overheid doen?
Neem energie. Wie zijn de belangrijkste spelers in het energievraagstuk? Grofweg komen we tot de volgende driedeling: energiebedrijven,
maatschappelijke organisaties en de overheid. Het ligt echter complexer.
Niet alleen energiebedrijven, maar elke onderneming heeft te maken met
het energievraagstuk, omdat ze afnemer is van energie en meedoet in het
hele spel van schaarste. Daarnaast zijn maatschappelijke organisaties zeer
uiteenlopend: de milieubeweging staat soms tegenover de Consumentenbond. Tot slot is ieder individu een gebruiker van energie en daarmee een
relevante speler. In wezen speelt in de energiesector steeds de belangenafweging tussen de spelers.
Niettemin zijn nagenoeg alle deelnemers het eens over het eindresultaat: we moeten uiteindelijk toe naar een volledig duurzame energiehuishouding, waarbij de cyclus rond gemaakt is: een circulaire economie. Alles
wordt hergebruikt en er zijn geen schadelijke bijproducten. Zelfs de energiebedrijven en de milieubeweging delen dit ideaal.
Het verschil zit in de timing. De milieulobby wil het nu gerealiseerd
hebben. De ondernemingen, die werken met investeringen met lange
afschrijvingstermijnen, kiezen voor de weg van de geleidelijkheid. Dat is
logisch, want als ondernemingen met een gas-, kolen- of kerncentrale deze
op stel en sprong zouden inwisselen voor de nieuwste vorm van energiewinning, dan is sprake van kapitaalvernietiging en dus van economische
schade. En het ritme van een gas-, kolen- of kerncentrale (dertig tot zestig
jaar) conflicteert met dat van een kabinet (drie tot vier jaar).
Festina lente, haast je langzaam, zoals de Romeinen zeiden, zou een
goed motto zijn. Je moet opschieten, maar in een verantwoord tempo.
Natuurlijk staan dan de ondernemingen soms nog tegenover de milieubeweging, natuurlijk staat de grote ‘incumbant’, de gevestigde energieonderneming, tegenover het kleinschalige groene energiebedrijfje,
de Consumentenbond tegenover
Iedereen wil groene producten,
Greenpeace. En natuurlijk staat de
totdat hij bij de kassa staat
consument tegenover de betrokken burger, die ook vaak nog in één
persoon verenigd zijn. Iedereen wil
groene producten, totdat hij bij de kassa staat. Wanneer we spreken over
gespreide verantwoordelijkheid, over subsidiariteit, dan is ook de individuele mens aan zet. Zeker, veel banken en financiële instellingen hebben
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schuld aan de kredietcrisis, maar niet zonder individuele mensen die een
te duur huis wilden, een te ruime lening en net een half procent meer rente
over hun spaargeld. Het begint bij ieders eigen verantwoordelijkheid, wat
de andere spelers, bedrijven en overheden, niet ontslaat van hun taak: noblesse oblige!
Oikofilie
Het probleem van duurzaamheid is het probleem van het ‘eigenaarschap’,
een vanzelfsprekende toegedeelde verantwoordelijkheid. Veel burgers voelen zich geen eigenaar van duurzaamheidsvraagstukken. Dat heeft deels te
maken met de onbepaaldheid en abstractie van het begrip duurzaamheid
zelf. Het is een containerbegrip: iedereen verstaat er iets anders onder. Het
fungeert als een soort sjibbolet: het is een onderdeel van een identiteitsstrijd tussen believers en de antiduurzaamheidslobby. Voor de believers lijkt
duurzaamheid een toverbal te zijn: als je er lang genoeg op sabbelt, komt er
vanzelf een mooie kleur. Voor de klimaatontkennings- en antiduurzaamheidslobby, die inmiddels voet aan de Europese grond heeft gekregen, zijn
meningen belangrijker dan feiten, en zijn instituties, van de klimaatwetenschappen tot een overheid die een duurzaamheidsbeleid ontwikkelt,
de kop van Jut geworden.4 Deels ook heeft het gebrek aan eigenaarschap te
maken met de omvang van de problemen: problemen als de stijging van de
zeespiegel en het broeikaseffect zijn te omvangrijk om te bevatten. De oplossingsrichtlijnen zijn in zekere zin ‘maakbaarheidsconstructies’: ‘wij gaan de
CO2-uitstoot reduceren’ of ‘wij gaan een duurzame aarde creëren’.
In plaats van aan de oplossing van een abstract duurzaamheidsvraagstuk te werken, kunnen we beter proberen het probleem zo klein mogelijk
te maken. Mensen kunnen niet of nauwelijks verantwoordelijk zijn voor
een duurzame economie of het verkleinen van het broeikaseffect, maar zij
kunnen dat wel zijn voor de wijze waarop zij omgaan met medemensen,
dieren en planten.5
Interessant is het recente boek van de Engelse filosoof Roger Scruton,
vertaald als Groene filosofie.6 Deze conservatieve denker, die aloude waarden en Engelse tradities als de vossenjacht koestert en uitdraagt, waagt
zich nu aan het vraagstuk van de schaarste van grondstoffen en hoe we met
onze planeet moeten omgaan. Scruton bepleit grootschalige technische
oplossingen, waar de wereldkennis gezamenlijk wordt ingezet. Tegelijkertijd richt hij zich op de ‘kleine’, menselijke omgeving. Hij introduceert het
begrip oikofilie, bodemliefde. Wat bedoelt hij hiermee? Scruton betoogt
dat mensen in beweging komen als hun eigen directe omgeving geraakt
wordt; dan komt het eigenbelang namelijk dichterbij. Vanuit die gedachte
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huldigt hij uiteindelijk één spelregel: de vervuiler betaalt. En daar heeft
hij een punt: die spelregel is in zekere zin een bevestiging van gespreide
verantwoordelijkheid en een verschijningsvorm van het subsidiariteitsbeginsel. Burgers zijn verantwoordelijk voor hun eigen vervuiling. Ze gaan
ook mee in dat principe van ‘de vervuiler betaalt’: ze willen hun eigen omgeving immers schoon, veilig, leefbaar houden.
Oikofilie zou een relevante notie voor de overheid moeten zijn als het
erom gaat om, zoals dat heet, ‘draagvlak te creëren’. In vraagstukken rond
energie en grondstoffen speelt dat draagvlak in toenemende mate een
belangrijke rol. Grote energieprojecten gaan enkel nog door wanneer er
voldoende steun is op lokaal niveau. Windparken, CO2-opslag en schaliegas gaan niet zozeer over de techniek, maar over de vraag of mensen
zich nog wel thuis voelen naast zo’n energievoorziening, die we ook weer
niet willen missen. Psychologen en sociologen kunnen hier meer doen
dan ingenieurs. Of, om in termen van gespreide verantwoordelijkheid te
spreken: technologie heeft mensenkennis nodig. Bètamensen kunnen de
gammavraagstukken niet oplossen, want deze vragen juist het vermogen
om in verschillende arena’s te acteren met altijd aanwezige onzekerheidsfactoren, die variëren in tijd en omstandigheden. Gamma en bèta kunnen
elkaar versterken.
Oikofilie: de mensen denken dicht bij huis. De Vlaamse journalist Thomas Blommaert beschrijft in zijn boek Ik was nog nooit in Zelzate geweest
de microkosmos van Zelzate, een Vlaams dorpje dat overvallen werd door
de tijd, de vooruitgang en de industrie.7 In Zelzate, gelegen in de Kanaalzone tussen Terneuzen en Gent, verandert alles – de politiek, cultuur, winkels, de mensen, de sociale cohesie – door de komst van zware industrie.
Decennialang walsten politiek en bedrijfsleven over de lokale gemeenschap heen: de directe omgeving werd genegeerd.
Communicatiestrategen denken steeds aan alles, behalve aan de mensen dichtbij. En dat is uiteindelijk funest voor draagvlak, realisatie en succes. Het omgekeerde is ook vaak waar: wanneer de lokale gemeenschap een
project steunt, of niet tegen is, kan dat Haagse beslissers overtuigen.
Overheid en markt
Het is weliswaar belangrijk om eigenaarschap te bevorderen en voor burgers abstracte duurzaamheidsvraagstukken zo klein mogelijk te maken,
maar dat neemt niet weg dat problemen als klimaatverandering en CO2uitstoot simpelweg bestaan en globaal van aard zijn. In de woorden van
minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie: ‘Het
vraagstuk duurzaamheid valt echt niet meer te ontkennen.’8
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De Nederlandse overheid wil de eu-doelstellingen van 20 procent CO2reductie en 14 procent duurzame energie in 2020 via de markt bereiken.
Het kabinet-Rutte is ervan overtuigd dat regelgeving en subsidies niet leiden tot het gewenste effect. Regels verstikken en subsidies verhinderen dat
op langere termijn houdbare oplossingen worden gevonden. De 59 Green
Deals van Verhagen en staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu
kunnen worden opgevat als een praktische uitwerking van deze visie: de
overheid is er vooral voor om belemmeringen voor de economische sectoren weg te nemen zodat die zelf ruimte krijgen voor een duurzaam beleid.
Vanuit de notie van eigen verantwoordelijkheid is er veel voor die visie
te zeggen. Maar de huidige praktijk laat zien dat we nog ver verwijderd
zijn van marktcondities die het bedrijfsleven stimuleren tot investeringen
in energiebesparende en koolstofarme technologieën zodat de eu-duurzaamheidsdoelstellingen worden gehaald: de daarvoor ontwikkelde beleidsinstrumenten zijn vooralsnog niet adequaat en creëren onvoldoende
het kader waarbinnen marktpartijen ‘automatisch’ de juiste beslissingen
nemen. Dat geldt bijvoorbeeld voor het belangrijke instrument van CO2emissiehandel, een sleutelinstrument in de ogen van het kabinet-Rutte:
de prijs van CO2 is momenteel eenvoudigweg te laag om een significante
energiebesparing in de industrie te bereiken. Nederland heeft, zo blijkt uit
onderzoek, daarbij nog een extra inhaalslag te maken. Momenteel ligt de
Nederlandse uitstoot van broeikasgassen nog altijd boven het gemiddelde
en stijgt die uitstoot nog steeds. In 2010 bleek al uit een studie van Yale
University dat Nederland als het ging om duurzaamheid op de twintigste
plek stond, nog achter landen als Roemenië en Tsjechië. Onlangs bleek opnieuw dat Nederland, gemeten naar een tiental milieucriteria, onder aan
Europese ranglijstjes bungelt. Het is niet verwonderlijk dat we als het gaat
om duurzame energieproductie achterlopen ten opzichte van Oostenrijk
en Zweden (waterkracht) of zuidelijker gelegen landen (zonne-energie).
Wel verbazingwekkend is dat de Nederlandse lucht, water en bodem tot
de vieste van heel Europa behoren. Nederland is koploper in Europa op het
gebied van overbemesting met stikstof en vervuiling van oppervlaktewater
met meststoffen en bestrijdingsmiddelen. Nederland blijkt, kortom, ondanks dat het tot de rijkste landen van Europa behoort, zijn leefomgeving
minder goed te beschermen dan andere eu-landen.9
De markt lost deze milieuproblemen niet op. En als de markt faalt, heeft
de overheid een taak. Zoals het in Centesimus Annus van paus Johannes
Paulus ii, uit 1991, staat: ‘Het is een taak van de staat om te zorgen voor
de verdeling en de bescherming van de collectieve goederen, zoals het
natuurlijke milieu en het menselijke milieu, waarvan het behoud niet eenvoudig verzekerd kan worden door de mechanismen van de markt.’
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De markt voor schone producten komt, zo blijkt uit het verleden, vaak
traag op gang. De aanloopkosten zijn hoog, en de oude markt laat zich niet
zomaar wegdringen. In dat geval is overheidsbeleid zinnig en nodig. Het
Wetenschappelijk Instituut voor het cda heeft al eerder een instrumentarium voor een transitiebeleid
ontwikkeld. Dat komt kort gezegd
hierop neer: in eerste instantie
Als de markt faalt, heeft
kan het zinvol zijn om, vanuit het
de overheid een taak
principe van ‘de vervuiler betaalt’,
te werken met prijsprikkels, via
subsidies of heffingen. Naarmate
het nieuwe, schone product zich heeft bewezen en gemakkelijker ter beschikking komt, doet de overheid er goed aan om te werken met normen en
regels. Prijsprikkels zijn dan niet meer nodig; via normen kan de overheid
dan afdwingen dat de vervuiling verdwijnt.10
Het Europese CO2-emissiehandelssysteem is een belangrijke en goede
stap in de richting. Voor Nederland liggen er nog kansen in een verdere
vergroening van het belastingstelsel. In 2010 bedroeg de opbrengst van
groene belastingen in Nederland ongeveer 20 miljard euro, waarmee Nederland tot de koplopers in Europa behoorde. De komende jaren zal de
opbrengst van groene belastingen naar verwachting echter afnemen door
het schrappen van de belasting op verpakkingen, afval en water, samen
goed voor circa 750 miljoen euro. Daarnaast zou Nederland perverse prikkels, die voor het milieu de verkeerde kant op werken, kunnen afschaffen.
Afschaffen van alle zogenaamde milieuschadelijke subsidies kan de Nederlandse schatkist een bedrag opleveren dat kan oplopen tot 10 miljard
euro. Ten slotte is een effectief innovatiebeleid cruciaal.11
De algemene criteria die dikwijls worden gehanteerd voor energie-innovaties zijn: betaalbaar, betrouwbaar, schoon en ruimtelijk inpasbaar. Maar
dat is de theorie. In de praktijk is sprake van botsende belangen. De transitie naar een duurzame economie zal pijnlijk zijn voor gevestigde belangen.
Met name de ‘oude economie’ zal moeite hebben zich aan te passen. Zo zal
de oude, vervuilende industrie, die zwaar leunt op fossiele energie, niet
zomaar mee kunnen gaan met de groene koplopers. Dan heeft de overheid
echt een taak om te werken met prijsprikkels of zelfs normen op te leggen.
Het werkt, zo leert het verleden. De Europese auto-industrie is een mooi
voorbeeld. Lange tijd keerde de industrie zich tegen dwingende duurzaamheidsnormering van de Europese overheid. Maar het bedrijf dat zich
het meest verzette, bmw, is nu leidend op het gebied van duurzame auto’s.
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Besluit
Johan Rockström, directeur van het Stockholm Resilience Centre, schetste
in zijn baanbrekende artikel in Nature, ‘Planetary boundaries’, een spannend vooruitzicht. De aarde heeft volgens hem negen biofysische drempels, die niet overschreden mogen worden. Als we binnen de grenzen
blijven, zou de aarde genoeg veerkracht hebben om het te kunnen redden.
Rockström gebruikt de term resilience, veerkracht. Het slaat niet alleen op
het vermogen om te herstellen van een ramp en weer op te krabbelen, maar
ook om er een nieuwe draai aan te geven. Een sociaal-ecologisch systeem
is dan zowel in staat de schokken van sociale, financieel-economische en
ecologische crises te boven te komen, maar het kan ook zichzelf vernieuwen en zichzelf opnieuw uitvinden.12 Dat biedt perspectief, ook voor de
duurzaamheidspolitiek in Nederland.
Evenals bij financieel-economische vraagstukken geldt voor de duurzaamheidspolitiek de drieslag van korte, middellange en lange termijn.
Voor de korte termijn is energiebesparing een snelwerkende en de meest
directe oplossing. Voor de middellange termijn zijn investeringen in duurzamere mobiliteit en gebouwen nodig. Voor de lange termijn spreken we
over nadenken over wezenlijk duurzame oplossingen die eveneens breed
toepasbaar zijn en economisch rendabel. Nadenken over gewenste en
noodzakelijke groei van de economie past in dat kader.
De christendemocratische notie van gespreide verantwoordelijkheid
kan zeer behulpzaam zijn bij het zoeken naar een realistische en breed gedragen duurzaamheidspolitiek. Ze is de parel van de christendemocratie,
omdat deze zo scherp de kern van ons gedachtegoed weergeeft: wie is op
welk moment, op welke manier, waarom en in welke mate waarvoor verantwoordelijk? Niemand kan zich verschuilen, bij geen enkel maatschappelijk vraagstuk. Inderdaad: de vervuiler betaalt, maar de rentmeester
heeft ook het voordeel. Gedreven door eigenbelang, idealen en natuurlijk
ook het hogere doel de planeet achter te laten voor de volgende generaties,
rentmeesterschap. Dit rentmeesterschap heeft echter de structuur en de
discipline nodig van gespreide verantwoordelijkheid. Of misschien beter:
gezamenlijke verantwoordelijkheid.
Noten
1

‘Groene groei’ wordt door de Planbureaus als volgt omschreven: ‘Kern
van groene groei is de combinatie van
economische groei en het verminderen
van de druk op natuurlijke hulpbronnen. Dit betekent dat de negatieve
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bureau, Monitor Duurzaam Nederland
2011. Den Haag: Centraal Bureau voor de
Statistiek, 2011, p. 33.
Zie de bijdrage van Constanza, Rockström en Steffen in deze cdv-bundel.
cda Strategisch Beraad 2012, Kiezen en
verbinden. Politieke visie vanuit het radicale midden. Den Haag: cda, 2012, p. 27.
Zie de bijdrage van Jan Paul van Soest in
deze cdv-bundel.
Zie de bijdrage van Jan Hoogland in
deze cdv-bundel.
Roger Scruton, Groene filosofie. Verstandig nadenken over onze planet. Amsterdam: Nieuw Amsterdam, 2012.
Thomas Blommaert, Ik was nog nooit in
Zelzate geweest. Berchem, Antwerpen:
Epo, 2010.
Zie het interview met Maxime Verhagen
in deze cdv-bundel.
cbs, cpb, pbl en scp 2011; http://
www2.natuurenmilieu.nl/nieuws/
perscentrum/20111015-nederland-is-
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meest-vervuilde-land-van-europa.
Persbericht van de stichting Natuur &
Milieu, 15 oktober 2011.
10 Wetenschappelijk Instituut voor het
cda, Keuzes voor duurzaamheid. Energie op de drempel van transitie. Den
Haag: Wetenschappelijk Instituut
voor het cda, pp. 53-56; Wetenschappelijk Instituut voor het cda, Gezocht:
maatschappelijke vernieuwers. Gevonden: de ondernemer; de burger en de
professional; het gezin. Den Haag:
Wetenschappelijk Instituut voor het
cda, 2006.
11 Zie de bijdrage van Hajer, Dietz en
Hanemaaijer in deze A-bundel.
12 J. Rockström e.a., ‘A safe operating
space for humanity’, Nature 461 (2009),
pp. 472-475; J. Rockström e.a., ‘Planetary boundaries. Exploring the safe
operating space for humanity’, Ecology
and Society 14 (2009), nr. 2, www.ecologyandsociety.org/vol14/iss2/art32.
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Het bepalen van ‘planetaire
grenzen’ kan onze opvatting
over groei ingrijpend
veranderen
Het klimaat- en milieuonderzoek staat nog in zijn kinderschoenen, maar we weten genoeg over het functioneren van
ons ecosysteem om te weten dat de planeet Aarde grenzen
kent: het klimaat verandert ingrijpend, er is sprake van een
verlies van biodiversiteit, overproductie van stikstof en fosfor, ernstige luchtvervuiling en chemische verontreiniging.
Er zijn negen ‘planetaire grenzen’ waarbinnen de mensheid
moet navigeren om duurzaam gebruik te kunnen blijven
maken van de hulpbronnen van onze aarde. Als we binnen
die grenzen blijven, heeft de aarde waarschijnlijk genoeg
veerkracht om een duurzame balans te herstellen.
door Robert Costanza, Johan Rockström & Will Steffen
De auteurs zijn verbonden aan het Stockholm Resilience Centre, een internationaal
onderzoekscentrum aan de Stockholm University dat is gericht op klimaat en duurzaamheid. Rockström introduceerde in 2009, met 28 collega-wetenschappers, in een
baanbrekend artikel in Nature het veelgebruikte concept ‘planetary boundaries’.

We leven in een tijd die geheel nieuw is voor de mensheid.1 Vroeger
konden we ons elders vestigen wanneer we onze plaatselijke leefomgeving
hadden vervuild. Omdat de wereldbevolking is toegenomen, zijn dergelijke
kortetermijnoplossingen geen optie meer. Bovendien reikten de gevolgen
van onze aanwezigheid vroeger doorgaans niet voorbij onze onmiddellijke
leefomgeving, maar ook dat is inmiddels anders. De wereldbevolking is niet
langer gering in aantal, versnipperd en technologisch onderontwikkeld.

Christen Democratische Verkenningen | Lente 2012

Robert Costanza, Johan Rockström & Will Steffen
Het bepalen van ‘planetaire grenzen’ kan onze opvatting over groei ingrijpend veranderen

41
Deze nieuwe situatie wordt verbeeld in het recente begrip ‘antropoceen’, waarmee een nieuw geologisch tijdperk wordt aangeduid dat rond
1800, bij aanvang van de industriële revolutie, begint. De term is geïntroduceerd en bekend geworden door Nobelprijswinnaar Paul Crutzen, die
meende dat de recente gevolgen van het menselijk handelen voor de aarde
groot genoeg zijn om er een nieuw tijdvak aan te wijden.2 De afgelopen
periode van circa 12.000 jaar wordt door geologen aangeduid als het holoceen. Het was een tijdperk waarin de gemiddelde temperatuur wereldwijd
opvallend stabiel bleef en de landbouw tot ontwikkeling kwam, waarna
steeds grotere nederzettingen ontstonden en zich in Afrika, Azië, Zuid- en
Midden-Amerika en het Middellandse Zeegebied complexe beschavingen
ontwikkelden.
Sinds de industriële revolutie is de menselijke activiteit dermate snel
toegenomen dat we de capaciteit van de aarde om ons afval te absorberen
en structureel in onze behoeften te voorzien, nu overschrijden. Met name
sinds de Tweede Wereldoorlog is deze ontwikkeling in een stroomversnelling gekomen, wat dramatische gevolgen heeft gehad. Door toedoen van de
mens verandert het fysische klimaat van de aarde ingrijpend,3 waardoor de
ecosystemen op aarde niet meer kunnen voorzien in de menselijke behoeften, de biodiversiteit afneemt4 en de wereldwijde cycli van vitale elementen zoals stikstof, koolstof en fosfor sterk worden verstoord.5 We verlaten,
om zo te zeggen, daadwerkelijk het holoceen en betreden de onbekende
wereld van het antropoceen.
Wat is de oplossing voor dit dilemma? De mensheid moet een andere
koers gaan varen, maar waarheen? En welke beginselen moeten ons daarbij
gaan leiden? Het probleem wordt al decennialang onderkend en er zijn al
vele pogingen ondernomen om oplossingen te formuleren of althans daaraan bij te dragen, zoals grenzen aan de groei,6 veilige minimumnormen,7
handelen volgens het voorzorgsbeginsel en de toelaatbare marges voor het
menselijk handelen.8 De hierbij opgedane kennis vormt een uitstekend
vertrekpunt om te komen tot een duurzamere toekomst.
Het concept ‘planetaire grenzen’
Met het concept ‘planetaire grenzen’, dat in 2009 voor het eerst werd gebruikt, werd een nieuwe benadering voorgesteld.9 In tegenstelling tot de
meeste eerdere benaderingen, die meer gericht waren op het menselijk handelen, vat dit concept de aarde op als een complex systeem. We onderscheiden hierbij negen gebieden waarvoor dringend planetaire grenzen moeten
worden vastgesteld: klimaatverandering; verlies van biodiversiteit; overproductie van stikstof en fosfor, waardoor bodem en water vervuild raken; af-

Christen Democratische Verkenningen | Lente 2012

Duurzame waarden

42
name van ozon in de atmosfeer; verzuring van de oceanen; het wereldwijde
zoetwaterverbruik; veranderingen in het bodemgebruik ten behoeve van de
landbouw; luchtvervuiling; en chemische verontreiniging.
Wat bedoelen we met het begrip ‘grens’? Het gaat hier om een specifieke waarde die verband houdt met een wereldwijd milieuproces en die
de mensheid niet zou mogen overschrijden. Deze drempelwaarde vormt
een normatief oordeel dat is ingegeven door de wetenschap maar grotendeels is gebaseerd op risico-inschattingen door de mens. Dit betekent
niet dat elke verandering in de ecosystemen op aarde gevaarlijk is. Onze
planeet kan op natuurlijk wijze abrupte veranderingen ondergaan. Een
voorbeeld hiervan is de plotselinge verandering van de zogeheten NoordAtlantische drift, die zich voordoet wanneer de toevoer van zoet water een
kritisch niveau bereikt. Deze drempelwaarden en plotselinge veranderingen zijn echter eigen aan de ecosystemen op aarde en kunnen niet worden
verhinderd of gestuurd door menselijk handelen, zoals de ontwikkeling
van nieuwe technologieën. We moeten met drempelwaarden leren leven
en ze eerbiedigen. Abrupte veranderingen zijn kenmerkend voor de ecosystemen op aarde en staan los van het bestaan van de mens, terwijl het
overschrijden van een grens een subjectief oordeel van de mens is over de
vraag hoe dicht we in de buurt willen komen van drempelwaarden die, bij
overschrijding, gevaarlijke of zelfs rampzalige gevolgen kunnen hebben in
onze eigen leefomgeving.
Planetaire grens

Omschrijving

Status

1. Klimaatverandering

CO2 in de atmosfeer

Grens
overschreden

2. Verlies van biodiversiteit

Aantal soorten dat uitsterft per miljoen
per jaar

Grens
overschreden

Hoeveelheid N2 per jaar die door de mens
uit de atmosfeer wordt gehaald
Hoeveelheid P per jaar die in de oceanen
terechtkomt

Grens
overschreden
Bijna
overschreden

4. Afname van
atmosferische ozon

Concentratie ozon

Niet
overschreden

5. Verzuring van de
oceanen

Gemiddelde verzadigingsgraad van
aragoniet in zeewater

Bijna
overschreden

6. Wereldwijd
zoetwaterverbruik

Consumptie van zoet water per persoon

Bijna
overschreden

7. Bodemgebruik

Percentage land in gebruik voor landbouw

Bijna
overschreden

8. Chemische
verontreiniging

Concentratie toxische stoffen, plastics,
endocrine disruptors, zware metalen,
radioactief afval in het milieu

Niet
overschreden

9. Aerosols in de atmosfeer

Concentratie deeltjes in atmosfeer

Niet
overschreden

3a. Stikstofkringloop
3b. Fosforkringloop
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We zullen hier, ter verduidelijking, ingaan op drie van de negen gebieden
waarvoor grenzen kunnen worden vastgesteld en gemeten: de klimaatverandering, het verlies van biodiversiteit en de uitstoot van fosfor en stikstof. De
door de mens veroorzaakte klimaatverandering wordt niet langer betwist.
Wetenschappers kunnen de klimaatverandering meten door de CO2-niveaus in onze atmosfeer te analyseren. De geadviseerde drempelwaarde voor
de menselijke invloed op de CO2-concentratie in de atmosfeer bedraagt 350
deeltjes per miljoen. Het huidige niveau is ongeveer 400 deeltjes per miljoen. Voor stralingsforcering – de verandering van de energetische balans
aan het aardoppervlak – geldt een grens van 1 watt per vierkante meter boven
pre-industriële waarden. Het overschrijden van deze grenzen kan leiden tot
het smelten van ijskappen, zeespiegelstijging, plotselinge verschuivingen
in bos- en landbouwgrond, en tot meer en hevigere extreme natuurverschijnselen, zoals overstromingen, bosbranden en hittegolven.
Een tweede voorbeeld is het verlies van biodiversiteit, dat zich op natuurlijke wijze voordoet en ook zonder tussenkomst van de mens tot op zekere
hoogte zou doorgaan. In het postindustriële tijdperk is echter de snelheid
waarmee diersoorten uitsterven zeer snel toegenomen. Op basis van fossiele
overblijfselen is vastgesteld dat de snelheid waarmee vandaag de dag diersoorten uitsterven honderd tot duizend maal hoger ligt dan op grond van
natuurlijke verdwijning zou mogen worden verwacht. Het menselijk handelen is hiervoor verantwoordelijk: de ontwikkeling van steden en de landbouw, de stijging van het aantal bosbranden, die natuurlijke leefomgevingen verwoesten, de introductie van
uitheemse soorten en de ontginning
De snelheid waarmee diersoorten
van land ten bate van de mens, zoals
uitsterven, ligt honderd tot duide vernietiging van regenwouden.
Wij zijn van mening dat nog eens
zend maal hoger dan op grond
dertig procent van de diersoorten
van natuurlijke verdwijning zou
in deze eeuw met uitsterven wordt
mogen worden verwacht
bedreigd wanneer er niets wordt ondernomen. Dit is meer dan een nostalgisch verlangen naar het behoud van bepaalde diersoorten, als je bedenkt
dat van die diersoorten soms hele ecosystemen afhankelijk zijn.
Een planetaire grens voor biodiversiteit laat zich moeilijk vaststellen
omdat er zo weinig bekend is over de onderlinge afhankelijkheid van soorten en welke rol ze spelen in de wijdere leefomgeving. We stellen evenwel
voor om de snelheid waarmee soorten uitsterven te gebruiken als een weliswaar niet ideale, maar aanvaardbare indicator. De planetaire grens die
wij voorstellen, bedraagt tien maal de achtergrondsnelheid van uitsterven.
Deze grens kan op grond van verder onderzoek worden aangepast.
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Het derde voorbeeld is de uitstoot van fosfor en stikstof. We gaan ervan
uit dat per jaar niet meer dan 11 miljoen ton fosfor in de oceanen terecht
mag komen – ofwel tien keer zoveel als wat in de natuur gebruikelijk is.
De buitensporige productie van fosfor en stikstof, een neveneffect van ons
landbouwsysteem, leidt tot vervuiling van waterwegen en kustgebieden
en tot uitstoot van schadelijke gassen in de atmosfeer. De huidige waarden
in veel rivierdelta’s en zoetwatervoorraden zijn al hoger dan de kritische
drempelwaarden; verder onderzoek kan daarom leiden tot een beperking
van de huidige grenswaarden voor fosfor en stikstof.
Voor elk van de negen gebieden pleiten we ervoor om een grens in te
stellen die wereldwijd moet worden geëerbiedigd, zodat de mensheid
zich voor onbepaalde tijd en op een gezonde en productieve wijze verder
kan ontwikkelen. We moeten erkennen dat we niet precies weten waar de
grenswaarde ligt ten opzichte van de controlevariabele (ofwel de variabele
– in sommige gevallen menselijk ingrijpen – die mede kan bepalen of een
drempelwaarde al dan niet wordt overschreden) of welke mate van verandering in een langzaam proces de veerkracht op grotere schaal zal ondermijnen. We moeten dan ook een marge vaststellen waarbinnen we met een
redelijke mate van zekerheid mogen aannemen dat daarin de drempelwaarde ligt of bij overschrijding waarvan de veerkracht van het ecosysteem
naar alle waarschijnlijkheid voor een belangrijk deel verloren zal gaan.
De negen grenzen hebben een voorlopig karakter. Voor sommige grenzen is de onzekerheidsmarge nog steeds groot, en voor twee ervan, het
gehalte aan aerosols in de atmosfeer en de chemische verontreiniging,
kunnen we niet eens een eerste ruwe schatting van de drempelwaarden
maken. We weten zelfs niet of deze negen grenzen alle factoren omvatten
die bepalend zijn voor de duurzaamheid van ons handelen; er kunnen er
méér nodig zijn.
Bestemd voor wereldwijde toepassing
Maatregelen voor de gebieden waarop de duurzaamheid wordt bedreigd,
bieden nog geen garantie dat de mensheid zal gedijen of zelfs maar overleven. Maar wanneer maatregelen achterwege blijven, zal het voor de mensheid sowieso zeer moeilijk worden om veilig en in welvaart op aarde te leven. De tenuitvoerlegging van de idee achter de planetaire grenzen brengt
wereldwijd grote uitdagingen voor overheden en instanties met zich mee.
Men moet echter voor ogen houden dat de planetaire grenzen uitsluitend zijn bestemd voor wereldwijde toepassing en tot doel hebben om de
aarde binnen de veilige grenzen te houden die vóór de industriële revolutie bestonden. Hoewel sommige processen binnen ecosystemen, zoals de
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verzuring van de oceanen, per definitie wereldwijd plaatsvinden, krijgen
andere processen die veel kleinschaliger zijn alleen een mondiaal karakter
wanneer ze elkaar versterken.
Dit betekent geenszins dat lokale of regionale milieuproblemen, die al
decennialang in het middelpunt van de politieke en bestuurlijke belangstelling staan, minder belangrijk zijn geworden. De inspanningen om de
vervuiling te verminderen en de aantasting van de ecosystemen te beperken
en ongedaan te maken, blijven van groot belang en zijn vanwege hun implicaties op grotere schaal juist nog belangrijker geworden. We moeten ons nu
echter ook specifiek richten op de uitdagingen op het mondiale niveau. Een
mondiale oplossing voor de duurzaamheidsproblematiek wordt daarmee
een voorwaarde voor duurzaam leven op lokaal en regionaal niveau.
Daarnaast bestaat er tussen de kenmerken van onze planeet een grote
mate van interactie, die de kern vormt van de planetaire-grenzenbenadering. Dit mag geen verrassing heten, aangezien de aarde zich mondiaal
gezien gedraagt als één complex systeem. Dit bemoeilijkt evenwel het vaststellen en instellen van planetaire grenzen. Er is sprake van een keten van
gevolgen, waarbij het overschrijden van één grens consequenties kan hebben voor andere grenzen. Zo kan het omzetten van Amazone-regenwouden
in grasland of savanne de luchtstromen in de atmosfeer wereldwijd beïnvloeden en uiteindelijk gevolgen hebben voor de watervoorraden in OostAzië doordat het neerslagpatroon verandert.
Tot slot zegt de planetaire-grenzenaanpak niets concreets over het gebruik van hulpbronnen, de welvaart of de bevolkingsomvang. Die behoren
tot de concessies waardoor de mensheid kan blijven streven naar méér
welvaart. De grenzen geven alleen de waarden aan bij het overschrijden
waarvan de mensheid als geheel nadelige gevolgen zou ondervinden.
Aangezien het concept van de planetaire grenzen niets zegt over de
verdeling van welvaart en technologie onder de bevolking, zou zowel een
‘gefortificeerde wereld’, waarin grote welvaartsverschillen bestaan, als een
veel egalitairdere wereld, die in sociaaleconomisch opzicht rechtvaardiger
is, kunnen voldoen aan de planetaire eisen. Deze twee samenlevingen, die
sociaaleconomisch van elkaar verschillen, zouden echter wel grote verschillen in welzijn te zien geven. Met andere woorden: willen we de mensheid verzekeren van een rooskleurige toekomst, dan is het weliswaar noodzakelijk, maar niet voldoende om binnen de planetaire grenzen te blijven.
Uitdagingen voor overheden
De planetaire-grenzenbenadering biedt praktische mogelijkheden om
duurzaam te blijven leven in de moderne tijd en levert tegelijkertijd be-
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langrijke vragen en kansen op voor overheden en instanties, en wel zodanig dat ze zelfs vraagtekens plaatst bij de nationale soevereiniteit.
Er zijn ten minste vier specifieke uitdagingen voor overheden.10 In
de eerste plaats: investeer in vroegtijdige waarschuwingssystemen. De
dynamiek van de ecosystemen op
aarde, met abrupte veranderingen,
Overheden moeten
onderstreept de noodzaak van een
systeem dat ons waarschuwt zodra
investeren in vroegtijdige
een ramp dreigt. De planetairewaarschuwingssystemen
grenzenbenadering is gebaseerd
op de dynamiek van de aardse ecosystemen. Een vroegtijdig waarschuwingssysteem is een voorwaarde om
dreigende rampen te herkennen en af te wenden.
Een tweede uitdaging is leren omgaan met onzekerheid. Voor alle planetaire grenzen geldt een marge van onzekerheid, die voor de ene grens veel
groter is dan voor de andere. Hoewel deze onzekerheidsmarges in veel gevallen kleiner zullen worden naarmate meer wetenschappelijk onderzoek
wordt verricht, zullen ze nooit helemaal verdwijnen. In een gepolariseerd
of populistisch politiek klimaat kunnen deze onzekerheden worden aangegrepen om maar geen actie te ondernemen; wetenschappers moeten echter
de onzekerheden kunnen verminderen zonder vrees voor represailles. Bij
een wereldwijde aanpak is een zekere mate van onzekerheid onvermijdelijk – des te belangrijker is het om de drempelwaarden vast te stellen met
inachtneming van het voorzorgsbeginsel.
In de derde plaats: samenwerking tussen de verschillende bestuurslagen. Samenwerking met de huidige traditionele instellingen op nationaal,
regionaal en lokaal niveau is noodzakelijk, maar waarschijnlijk ook gecompliceerd. Het scheppen van efficiënt werkende bestuurslagen is met name
van belang voor planetaire grenzen die uitgaan van een veelheid van lokale
en regionale maatregelen.
De laatste uitdaging is de verwerking van nieuwe informatie. Wetenschappelijk onderzoek zal niet alleen de onzekerheidsmarge van sommige
grenzen verkleinen, maar ook voortdurend nieuwe inzichten opleveren in
de dynamiek van de aardse ecosystemen zelf. Dit zou ertoe kunnen leiden
dat nieuwe planetaire grenzen moeten worden toegevoegd of dat bestaande grenzen moeten worden herzien. Door de groeiende stroom aan nieuwe
wetenschappelijke informatie zal het voor instanties ongetwijfeld moeilijk
worden om de nieuwe inzichten bij te houden. Een goed voorbeeld hiervan
is de discussie over de vraag hoeveel broeikasgas er kan worden uitgestoten zonder een ramp te ontketenen. Na langdurige pogingen om de internationale gemeenschap ervan te overtuigen dat de grens voor klimaat-
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verandering ligt bij 450 CO2-deeltjes per miljoen, is een groeiend aantal
wetenschappers inmiddels van mening dat een grens van 350 CO2-deeltjes
per miljoen juister zou zijn.
Uiteindelijk moet er een instantie, of instanties, komen die met gezag
en supranationaal kan optreden om te waarborgen dat de planetaire grenzen in acht worden genomen. Een dergelijke instantie, die handelt namens
‘de mensheid’ als geheel, zou de ultieme scheidsrechter zijn voor de intensieve onderhandelingen die gevoerd moeten worden wanneer naties en
bevolkingsgroepen economische en sociale voordelen willen veiligstellen.
Deze instantie zou in wezen de mondiale scheidsrechter kunnen worden
op het gebied van de planetaire grenzen. Zo’n instantie is nog ver weg.
Toch is het goed om er nu al creatief over na te denken.
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Duurzaamheid bestaat niet
Problemen als de stijging van de zeespiegel en het broeikaseffect zijn ‘maakbaarheidsconstructies’: ‘wij gaan de CO2-uitstoot reduceren’ of ‘wij gaan een duurzame aarde creëren’. Het
zijn doelen die over het algemeen te groot zijn om veel eigenaarschap te creëren. In plaats van aan de oplossing van een
abstract duurzaamheidsvraagstuk te werken, kunnen we
beter het probleem zo klein mogelijk proberen te maken. Waar
mensen niet of nauwelijks verantwoordelijk kunnen zijn voor
een duurzame economie of voor het verkleinen van het broeikaseffect, kunnen zij dat wel zijn voor de wijze waarop zij
omgaan met medemensen, dieren, planten en dingen.
door Jan Hoogland
De auteur is lector Samenlevingsvraagstukken aan de Gereformeerde Hogeschool in
Zwolle en bijzonder hoogleraar christelijke filosofie aan de Universiteit Twente.

Op het Christelijk-Sociaal Congres, in de zomer van 2011, over ‘duurzaamheid’ voerde minister Verhagen het woord. Hij noemde het onderwerp milieu als een door de linkse partijen gekaapt onderwerp. Maar het
milieubeleid van links is niet realistisch gebleken. Het huidige kabinet was
volgens hem veel realistischer met milieu en duurzaamheid bezig.
Met zijn verhaal gaf Verhagen een knap staaltje reframing af. Over
rentmeesterschap en duurzaamheid wilde hij wel spreken, maar dan niet
vanuit het ideologische kader van links en het milieuactivisme. Wel gaf
hij toe dat linkse mensen er in belangrijke mate aan hebben bijgedragen
dat milieu een thema geworden is, maar tot veel meer dan symboolpolitiek zou het tot op heden niet geleid hebben. Verhagen daarentegen wil
af van dure subsidieregelingen voor maatregelen die in de markt niet
werken. Hij bepleitte het zoeken naar creatieve oplossingen die geen
subsidie vergen en zelfstandig staande blijven in de markt. Anders gezegd: zoeken naar duurzame oplossingen die de concurrentie aankun-
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nen met de huidige, economisch gezien minder duurzame alternatieven.
Natuurlijk heeft Verhagen hier ‘een punt’. Lange tijd was milieu iets
van idealisten met geitenwollen sokken, nu is het een hot item. Vormden
milieu en bedrijfsleven vroeger een tegenstelling, tegenwoordig zijn het
dikwijls juist de ondernemers en bedrijven die zich druk maken over het
milieu. Milieu is inmiddels dan ook big business geworden. Maar met het
feit dat milieu en duurzaamheid steeds hotter geworden zijn in bestuur,
beleid en het bedrijfsleven, nam het maatschappelijke draagvlak er alweer
voor af. Mensen zien andere maatschappelijke problemen als urgenter en
zijn maar beperkt bereid te offeren voor het milieu.
Dat neemt niet weg dat er juist de laatste jaren grote investeringen in
milieu en duurzaamheid worden gedaan. Denk bijvoorbeeld aan het prestigieuze plan voor een Ecologische Hoofdstructuur. Volgens de voorstanders
is dit plan enorm belangrijk voor het natuurbehoud in Nederland. Maar hoe
staat het met het draagvlak bij de bevolking? Is er sprake van grote betrokkenheid? Toen staatssecretaris Bleker besloot ingrijpend te bezuinigen op
het project, kwamen er veel protesten van milieubeschermingsorganisaties,
maar was er van massaal verzet van de burgers geen sprake.
Dit roept de vraag op wie er uiteindelijk ‘eigenaar’ is van dergelijke,
grootschalige projecten. Gaat het hier om een essentiële bijdrage aan het
natuurbehoud in Nederland, of om symboolpolitiek, die in tijden van economische teruggang algauw kind van de rekening wordt, omdat slechts
weinig burgers er echt affiniteit mee hebben?
Verhagen wil naar een realistisch beleid dat bestaat uit even goedkope
als doelmatige maatregelen. Maatregelen die in de context van onze
markteconomie zonder langdurige steun van de overheid staande moeten
kunnen blijven. In zijn verhaal in Doorn gaf hij als voorbeeld zijn Green
Deal en de Stimulering Duurzame Energie Plus, waarmee alleen de goedkoopste vormen van duurzame energie worden gestimuleerd: ‘We zetten
dan onze middelen op de meest efficiënte wijze in voor duurzame energie.
We halen dan het meest uit elke euro. Hiermee zetten we ook forse stappen
naar het doel van 14 procent duurzame energie in 2020.’1 Een nieuwe nononsensebenadering die inzet op duurzaamheid die ook economisch (qua
marktwerking) duurzaam is. Dus geen wensdenken meer, maar een nuchter en haalbaar milieu- en duurzaamheidsbeleid.
Ontideologisering
Opvallend is dat ontideologisering ook wordt bepleit vanuit heel andere
hoek. Kortgeleden verscheen het boek De ceder en de saxofoon van Christiaan Hogenhuis.2 Als een van de belemmeringen om echt verder te komen
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op de weg naar een beter milieu en een duurzamer beheer van de aarde
noemt de kafttekst ‘een tamelijke ideologische benadering van economie,
welvaart en groei […], zowel pro als contra’. Ook Hogenhuis bepleit een ontideologisering van het debat. Deze ‘ontideologisering’ zou ertoe moeten
leiden dat er beter wordt gekeken naar wat nu precies het probleem is en
wat werkzame oplossingen zijn.
Het boek van Hogenhuis cirkelt rond een lastige paradox: opkomen voor
een duurzame wereld vraagt om een lange adem én om improvisatietalent. Lange adem omdat er ingrijpende veranderingen nodig zijn die niet
zomaar gerealiseerd kunnen worden. Improvisatietalent omdat de samenleving waarin die veranderingen voltrokken moeten worden ingrijpend is
veranderd. Mensen moeten overtuigd, coalities gesmeed en veel partijen
op één lijn gebracht worden om duurzame verandering tot stand te brengen. Het lijkt niet gemakkelijk deze twee polen met elkaar te verbinden.
Tegelijk is het onvermijdelijk omdat er van centrale planning en regie in
onze tijd eigenlijk geen sprake meer kan zijn.
Hogenhuis maakt inzichtelijk dat er al heel veel goede initiatieven zijn.
Hij citeert de lieddichter Huub Oosterhuis: ‘Het is al begonnen! Merk je
het niet?’, om er de waarschuwing ‘mis de boot niet’ aan toe te voegen. Het
begin is er al, maar het komt er nu op aan de trein in beweging te krijgen.
Maakbaarheid
Als ik tegen de achtergrond van deze twee bijdragen als relatieve buitenstaander – want het is niet mijn vakgebied – naar de discussie over duurzaamheid kijk, dan moet ik steeds denken aan een zin die mij uit het boek
De erfenis van de utopie van Hans Achterhuis is bijgebleven. In het citaat
gaat het over schaarste, maar volgens mij kun je daar moeiteloos het duurzaamheidsvraagstuk voor invullen: ‘Schaarste is […] de wijze waarop het
menselijk tekort vanuit het licht van de maakbaarheid verschijnt.’3 Als we
het over duurzaamheid hebben, dan is dat vaak tegen de achtergrond van
de basisovertuiging dat de manier waarop wij leven ‘onduurzaam’ is en dat
het van groot belang is naar een duurzame samenleving te streven. Waarmee de suggestie wordt gewekt dat wij de samenleving duurzaam kunnen
maken als een resultaat van onze handelingen en beslissingen.
‘Maakbaarheid’ is in het genoemde boek van Achterhuis een van de tien
familiegelijkenissen van het utopische denken. Dit denken is kenmerkend
voor de moderniteit en komt volgens Achterhuis op als antwoord op de
met de moderniteit meegekomen angst en onzekerheid, die steeds minder
religieus geduid (kunnen) worden.
Ook het duurzaamheidsdenken heeft in bepaalde opzichten utopische
trekken. Als je het onderscheid dat Achterhuis maakt tussen technische
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en sociale utopieën toepast op het denken over duurzaamheid, dan kun
je beide vormen aantreffen. De maakbaarheid in technische utopieën is
vooral van een technisch instrumenteel karakter. Met betrekking tot duurzaamheid betekent dat dat het als
een technisch oplosbaar vraagstuk
wordt opgevat. In mijn ogen is
Het duurzaamheidsdenken
cradle-to-cradle daar een voorbeeld
heeft utopische trekken
van: door productieprocessen zo in
te richten dat alle afval en verspilling feitelijk voedsel is voor een
volgende keten, is het duurzaamheidsvraagstuk technisch opgelost. Kenmerkend voor dergelijke technische utopieën is vaak hun ongefundeerd
optimistische karakter. Het op het Christelijk-Sociaal Congres door Verhagen uitgesproken verhaal straalt iets van dit optimisme uit.
De ecologische utopieën van milieuactivisten hebben daarentegen vaak
een meer sociaal-utopisch karakter. Kenmerkend voor sociale utopieën is dat
zij de maakbaarheid vooral zoeken in de maakbaarheid van de sociale verhoudingen en de inrichting van de samenleving. Bovendien zijn sociale utopieën
vaak behoorlijk kritisch tegenover een technisch of technocratisch perspectief. Cru gezegd: geitenwollensokkenfiguren hebben het over het algemeen
niet zo op techniek en technische oplossingen. Sterker nog: vaak worden de
technisch-instrumentele oplossingen door sociaal-utopisten afgewezen of
zelfs als oorzaak van nog ernstiger milieuproblemen geïdentificeerd.
Dit maakbaarheidsperspectief is opvallend aanwezig in tal van benaderingen van het duurzaamheidsvraagstuk. Het menselijk tekort dat in
een niet duurzaam geachte samenleving tot uitdrukking komt, wordt als
oplosbaar voorgesteld. Wij gaan een ideale, duurzame en rechtvaardige
samenleving tegemoet.
Tegelijk moet je vaststellen dat er weliswaar veel mensen zijn die milieubewust willen leven, maar dat de grenzen om daar werkelijk voor te offeren
betrekkelijk snel bereikt zijn. Neem bijvoorbeeld het vieren van vakantie.
Zonder twijfel is dit een van de meest milieubelastende activiteiten van in
welvaart levende burgers. Sterker nog, het lijkt wel een van de primaire levensbehoeften te zijn geworden. Desgevraagd lijken maar heel weinig burgers bereid op grond van milieu- en duurzaamheidsoverwegingen andere
keuzes te maken met betrekking tot de invulling van hun vakantie.4
Milieu en duurzaamheid: abstracte thema’s
Ik denk dat dat komt doordat milieu en duurzaamheid voor de gemiddelde
burger uiteindelijk veel te abstracte thema’s zijn om echt warm voor te
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lopen. Neem bijvoorbeeld het vraagstuk van de global warming, het broeikaseffect. In de eerste plaats blijft er discussie over de betrouwbaarheid
van de wetenschappelijke gegevens en vooral over de vraag of de vastgestelde resultaten wel echt het gevolg zijn van menselijk handelen. Met als
te vrezen uitkomst dat deze discussie de gemiddelde burger steeds minder
interesseert. Bovendien is het in het algemeen nogal ontmoedigend om
steeds voor keuzes en beslissingen gesteld te worden waarvan de effecten
op macroschaal verwaarloosbaar zijn. Want waarom zou ik afzien van een
vliegvakantie, als daarmee op zichzelf nog niets verbeterd wordt?
Betekent dit nu dat ik de ernst van het milieuprobleem of het duurzaamheidsvraagstuk zou ontkennen? Nee en ja. Nee, voor zover de manier
waarop het welvarende deel van de wereld zijn welvaart produceert in mijn
ogen verre van wenselijk en verantwoord is. Ik denk aan het treffende beeld
van de voetafdruk. De manier waarop wij met de beschikbare energie en
grondstoffen omgaan is niet te rechtvaardigen.
Maar op een andere manier ontken ik het milieu- en duurzaamheidsvraagstuk wel, namelijk in de wijze waarop dit probleem in wetenschap
en beleid voortdurend geconstrueerd wordt. Cru gezegd heb ik niets met
het milieu, de zeespiegelstijging, gaten in de ozonlaag of het broeikaseffect. Het zijn stuk voor stuk ver-van-mijn-bedshows. Ik beschouw deze
grote problemen als ‘maakbaarheidsconstructies’. Ze worden als oplosbare
vraagstukken voorgesteld: ‘wij gaan de CO2-uitstoot reduceren’ of ‘wij
gaan het klimaat beheersen’. Van dergelijke doelen kan ik mij nauwelijks
eigenaar voelen.
Waar ik wel iets mee heb of iets mee zou moeten hebben is met mijn
medemensen, de natuur, dieren, planten en dingen, zeg maar: met alles
wat zich in mijn leefomgeving (milieu) bevindt. Mijn bewering is dat wij
als burgers die grote ‘maakbaarheidconstructies’ niet nodig hebben om
verantwoordelijkheid te dragen voor dat laatste. Tegelijk neem ik echter
waar dat mijn band met de dagelijkse gebruiks- en consumptiegoederen in
mijn directe omgeving door de in onze welvaartssamenleving dominante
consumptiecultuur oppervlakkig en onverschillig is geworden. Anders
gezegd: waar ik mij geen eigenaar voel van de grote vragen, toon ik mij ook
van de kleine vragen vaak geen eigenaar. Het broeikaseffect en de stijging
van de zeespiegel ervaar ik als bedreigend, maar daar kan ik toch niets aan
doen. Het zijn de verlammende thema’s van grote conferenties die uitmonden in teleurstellende verklaringen en verdragen. Maar kijk ik naar de
kleine schaal, dan moet ik vaststellen dat het mij ook in dat geval nauwelijks interesseert wat er in mijn prefab etenswaren zit, hoe mijn schoeisel
tot stand is gekomen, wat de milieubelasting is van mijn leefwijze en hoe
de dieren behandeld worden waarvan ik de melk drink en het vlees eet.
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Dat laatste is volgens mij te wijten aan het feit dat al deze zaken in hoge
mate ‘gemedieerd’ zijn, dat wil zeggen dat zij via lange economische, technologische en logistieke ketens op een zeer ondoorzichtige manier met elkaar verbonden zijn: hoe zijn die producten gemaakt, hoe werken ze, waar
komen ze vandaan, onder welke omstandigheden zijn ze gemaakt? Als ik
moeite zou doen en mij ervoor zou interesseren, dan zou ik wellicht voor
verantwoorde producten kunnen kiezen. Maar die wijze van consumeren
kost inspanning en daarop zitten de meeste consumenten niet te wachten
als ze bij de supermarkt of het woonwarenhuis hun boodschappen doen.
De aarde: een gift
Wat ik hier bepleit is om verre te blijven van een maakbaarheidsideologie,
maar om juist op het niveau van de kleine problemen een grotere betrokkenheid van burgers te bevorderen. Wil ik daarmee ‘terug naar de natuur’? Nee,
dat is te simpel. Daarvoor is onze hightech maatschappij te ver op weg, maar
heeft zij bovenal ook te veel voordeel opgeleverd om haar zomaar aan de kant
te schuiven. Wat ik wel wil bepleiten is meer oog te hebben voor de werkelijkheid zoals die ons gegeven is. Waarbij ik persoonlijk ook meen dat je het
gegevene als gift mag opvatten: de werkelijkheid waarin wij leven is een gift
van de Schepper aan mensen, die daarin mogen leven.
Beseffen dat de aarde een gift is, maakt het voor alles belangrijk dat
mensen recht doen aan het gegevene, ook in de wijze waarop wij het technisch bewerken en verwerken. Wie een gift in dank aanvaardt, zet deze
bijvoorbeeld niet meteen na ontvangst om in afval. Hij gaat er respectvol
mee om. Ik denk dat het zinnig nadenken over milieu en duurzaamheid
moet beginnen met dit respect voor het gegevene. Hoe doe ik recht aan de
werkelijkheid die ik aantref en die mij als leefmilieu gegeven is?
Wat ik bepleit is om dat wat ik eerder de ‘maakbaarheidsconstructies’ noemde niet langer centraal te stellen in ons denken over milieu en
duurzaamheid, maar om de grote problemen naar de menselijke maat te
vertalen. In ieder touchscreen van een smartphone zitten schaarse grondstoffen. Achter ieder kopje koffie dat wij drinken staan koffieboeren en
intermenselijke verhoudingen. Anders gezegd: in ieder product dat wij
gebruiken of consumeren gaan verantwoordelijkheden schuil jegens mensen, dieren, planten en dingen, ook al zijn ze door tal van ‘mediaties’ voor
ons vaak onzichtbaar geworden. Daarom is het van groot belang die technische, economische en logistieke mediaties transparant te maken. Daarin
speelt de overheid als wetgever een essentiële rol.

Christen Democratische Verkenningen | Lente 2012

Duurzame waarden

54
Anders kijken?
Over de vraag wat dit betekent voor het beleid ten aanzien van milieu en
duurzaamheid wil ik geen grote uitspraken doen, omdat het mij daarvoor
aan deskundigheid ontbreekt. Maar ik wil wel uitnodigen om te verkennen
hoe deze manier van kijken wellicht nieuwe wegen zichtbaar maken kan.
Daarbij kies ik voor twee invalshoeken.
In de eerste plaats zou ik willen kijken naar de verantwoordelijkheid
van de overheid. Hoewel de trend is dat de overheid tal van toegeëigende
taken weer terug wil geven aan de markt en de civil society, denk ik dat het
voorgaande verhaal beslist niet betekent dat de overheid zich wat milieu
en duurzaamheid betreft wel wat meer terug zou kunnen trekken. Integendeel. Redenerend vanuit de cda-visie op de kerntaak van de overheid – het
bevorderen van publieke gerechtigheid – vraag ik mij af of een beleid dat
erop is gericht recht te doen aan mensen, dieren, planten en dingen niet
juist heel veel vraagt van de overheid. Zou een overheid niet vaker en sneller moeten ingrijpen waar markten en marktwerking grove schade aanbrengen aan de rechten van mensen, natuur en milieu? Wordt niet veel te
gemakkelijk geroepen dat de markt zijn werk maar moet doen? Is er sprake
van een vlucht naar de grote problemen, om in de kleine niet meer te hoeven ingrijpen? Als de norm is dat productie en consumptie aan de rechten
van mensen, dieren, planten en dingen geen schade toe mogen brengen,
dan heeft de overheid nog heel wat te regelen. Ik ben voor een big society,
maar dat betekent wat mij betreft niet automatisch een small government.
In de tweede plaats zou ik willen kijken naar het eigenaarschap van de
burger. Terecht worden er vragen gesteld bij de effectiviteit van een beleid
gericht op de moralisering van burgers. De burger laat zich niet geEen big society betekent niet
makkelijk meer gezeggen. Maar dat
wil nog niet zeggen dat de attitude
automatisch een
van burgers er niet meer toe doet.
small government
Integendeel. Als burgers zich niet
beschouwen als mede-eigenaar van
vraagstukken op het gebied van milieu en duurzaamheid is er geen verbetering te verwachten. Dat betekent niet dat je moet proberen de burger te
bekeren, maar dat je juist veel meer moet redeneren vanuit de dagelijks,
bijna vanzelfsprekende betrokkenheid van die burger. Hier heb ik twee
suggesties. Er zou meer aandacht besteed kunnen worden aan wat Achterhuis de ‘moralisering van de apparaten’ genoemd heeft. Zou niet vaker
en kiener gebruikgemaakt kunnen worden van technieken en technische
artefacten die de burger min of meer dwingen om zorgvuldiger met hun
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leefomgeving om te gaan? Zeg maar: techniek als middel voor goede gewoontevorming zodat duurzame consumptie vanzelfsprekend wordt. De
overheid kan in de bevordering daarvan een nog veel krachtiger rol spelen.
Daarnaast zouden burgers meer en eerlijker geconfronteerd kunnen worden met de achtergronden van de producten die zij kopen en consumeren.
Zoals wij in de loop van de tijd een heel andere attitude hebben ontwikkeld
tegenover roken, kan dat ook tegenover verkeerde producten of consumptiewijzen. Zou een confrontatie met de leefomstandigheden van mensen
die door ons geconsumeerde goederen produceren niet dikwijls tot een
veranderde houding tegenover de producenten ervan leiden? Ook hier is
een belangrijke rol voor een actieve overheid weggelegd.
Aanknopingspunten genoeg om het eigenaarschap van vraagstukken
rond de omgang met ons leefmilieu weer bij de burger te leggen. Maar dat
kan niet zonder actieve overheid.
Noten
1
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Mensbeeld van homo
economicus te dominant in
huidige duurzaamheidsdebat
De filosoof Bas Haring vindt onze zorgen over natuur en
milieu onbegrijpelijk. Het is zinvol om naar aanleiding van
twee van zijn recente opzienbarende publicaties de gebruikelijke vooronderstellingen over duurzaamheid kritisch te onderzoeken. Het onderscheid van filosofe Hannah Arendt tussen
twee wijzen van in de wereld zijn kan daarbij behulpzaam
zijn: het onderscheid tussen arbeiden en werken. Vanuit het
perspectief van het arbeiden, dat bij Haring de toon aangeeft,
blijven wij gevangen in het paradigma van de economische, al
dan niet duurzame, groei. Vanuit het werkend en wonend aanwezig zijn in de wereld ontdekken wij daarentegen een ander
begrip van duurzaamheid dan het gebruikelijke.
door Hans Achterhuis
De auteur is emeritus hoogleraar wijsbegeerte aan de Universiteit Twente en ‘denker
des vaderlands’.

Tweemaal wierp de dwarse denker Bas Haring met zijn publicaties
een steen in de tamelijk rustige vijver van het duurzaamheidsdenken.1 In
Het aquarium van Walter Huijsmans, dat in 2009 als speciale publicatie
voor de Maand van de Filosofie verscheen, wil hij ons afhelpen van onze bezorgdheid over de toekomst van onze planeet.2 Haring vindt onze zorgen
over natuur en milieu raadselachtig en uiteindelijk onbegrijpelijk. Over
pakweg honderd jaar zal er van zijn lezers immers niemand meer zijn. Misschien zal dat ook het geval zijn met de natuur die ons dierbaar is. Maar wij
zullen dan die natuur niet missen. Is dat erg, zo’n toekomst zonder onze
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vertrouwde natuur? Wanneer de generaties die na ons komen, straks tevreden zijn met hun leven, zal het volgens Haring heel erg meevallen. Wat ze
niet kennen, kunnen ze tenslotte ook niet missen. De mensheid is, zo betoogt hij, vloeibaarder en veranderlijker dan wij vaak denken. Zelf voelt hij
zich bijvoorbeeld noch met het verleden noch met de toekomst verbonden.
In de middeleeuwen deden de mensen volgens onze maatstaven immers
gewoon ‘gek’; ze staan dus mijlenver van ons af. En in de toekomst gaan ze
vanuit hun volle steden misschien wel gewoon ‘op vakantie naar de maan’.
Wat mensen voor hem deden of na hem zullen doen, laat Haring koud. ‘De
mensheid van over 200 jaar is een andere mensheid dan de huidige.’3
Er ging in 2009 tijdens en na de Maand van de Filosofie een luid gemor
op over deze stellingname. Maar een overtuigend weerwoord op Harings
vertoog hoorde ik toen niet. Ik was aanwezig bij een lezing van hem op de
Nacht van de Filosofie Fryslân. Een bomvolle zaal zat, zo te zien, uiterst
gespannen en kritisch naar hem te luisteren. Maar steekhoudende vragen
kwamen er niet en boze protesten werden voor de wandelgangen bewaard.
Kennelijk zat het verhaal van Haring logisch zo sterk in elkaar dat het
uiterst moeilijk, zo niet onmogelijk was om het met een simpele vraag of
tegenwerping onderuit te halen. Instinctmatig wees men het af, maar rationeel redenerend leek er geen speld tussen te krijgen.
Deze dans van primair gevoel en nuchtere ratio herhaalde zich onlangs
met Harings nieuwe publicatie, Plastic panda’s.4 Terwijl hij eerder beweerde dat we ons over toekomstige generaties geen zorgen hoefden te maken,
betoogt hij nu dat dit ook geldt voor de soortenrijkdom in de natuur. Hoe
hij in dit boek ook zijn best doet om goede argumenten te vinden om deze
te koesteren en bewaren, het lukt hem niet. Het publiekelijk zo vaak beleden belang van biodiversiteit blijkt nauwelijks op wetenschappelijke argumentatie te berusten.
Plastic panda’s werd via een groot interview in Trouw gelanceerd. De
lezers pikten Harings verhaal niet en de krant werd bedolven onder boze
brieven. Er was zelfs een hoofdredactioneel commentaar nodig om de commotie tot bedaren te brengen. Maar weer moest ik constateren dat noch de
ingezonden stukken noch het commentaar van de krant zelf erin slaagden
om de argumentatie van Haring te weerleggen. Driftig werd er bijvoorbeeld beweerd dat wij het uitsterven van soorten misschien inderdaad nauwelijks op zouden merken, maar dat het ons wel als mensheid ‘vroeg of laat
duur zou komen te staan’. Waarom dit dan het geval zou zijn werd er helaas
niet bij vermeld, terwijl Haring nu juist had geprobeerd de argumentatie
hiervoor te weerleggen.
Misschien om het voor de lezers goed te maken, kwam Trouw enige tijd
later met een grote kop op de voorpagina: ‘Halveer voetafdruk om soorten
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te redden.’5 Dit artikel gaf de boodschap door van de Taskforce Biodiversiteit en Natuurlijke Hulpbronnen, die onder voorzitterschap van oudminister Hans Alders het rapport Groene groei op het hoofdkantoor van
werkgeversorganisatie vno-ncw plechtig aan het kabinet aanbood. ‘Het
verdwijnen van soorten dieren, planten en ecosystemen schaadt de economie’, luidde de boodschap. Het gaat hierbij niet alleen om een houding van
beschaving maar ook om ‘welbegrepen eigenbelang’ bij het behouden van
de soortenrijkdom. De Taskforce heeft het over ‘ecologisch kapitaal’ dat wij
aan het opmaken zijn. ‘Zonder biodiversiteit geen voedsel, geen zuurstof
om in te ademen, geen natuur om in te ontspannen.’ Wat hier, lijnrecht
tegen het standpunt van Haring in, wordt beweerd, is dat wij de soortenrijkdom in de natuur nodig hebben om als mensheid te overleven.
De hamvraag is vanzelfsprekend wie er gelijk heeft: Haring of de commissie van prominente deskundigen van Alders. Misschien strijk ik velen
tegen de haren in als ik stel dat dit volgens mij in eerste instantie mijn
collega-filosoof is. De argumentatie die Haring logisch dwingend opbouwt, wordt nergens door de beweringen van Alders cum suis aangetast.
Hoezeer hun standpunt ons misschien emotioneel en intuïtief aanspreekt,
het krijgt bitter weinig onderbouwing en berust vooral op loze aanbevelingen. Wanneer er bijvoorbeeld wordt gesteld dat wij de ecologische voetstap
van ons Nederlanders moeten halveren om de 47.800 Nederlandse soorten
organismen te redden, wordt nergens geconcretiseerd hoe wij dit kunnen
bereiken terwijl wij tegelijkertijd economisch moeten blijven groeien, al is
dit dan op een groene manier.
Misschien mogen we stellen dat Bas Haring de denktrant van dit rapport
tot in de uiterste consequenties doortrekt en doordenkt. Hij weigert te huichelen en toont onverhuld naar welk soort toekomst wij als mensheid nog
steeds onderweg zijn. Hij steekt ons een hart onder de riem door te laten
zien dat deze toekomst best leefbaar is. Daarom noemt hij op de flaptekst
zijn boek ook optimistisch. ‘Er verdwijnt van alles, er komt ook wat voor terug: gras tussen de stoeptegels en plastic speelgoedpanda’s.’ Wat wensen
we nog meer om te overleven?
Hoe logisch dwingend Haring ook redeneert en hoezeer ik hem ook in
eerste instantie tegen boze briefschrijvers en deskundige rapportenmakers
wil verdedigen, het beeld van de toekomst dat hij schetst, blijf ik intuïtief
afwijzen. Maar waar haal ik mijn argumenten vandaan om mijn gevoel van
afkeer te ondersteunen? In een groot interview in de Volkskrant geeft Haring
zelf mij een aanknopingspunt.6 Hij legt uit dat hij zijn lezers steeds probeert
mee te nemen in zijn denkproces. Wanneer hem dat lukt, zegt hij, ‘heb je
het min of meer mede bedacht en dan wordt mijn conclusie ook jouw conclusie.’ Inderdaad is, zoals ik al aangaf, het denkproces van Haring rationeel
en dwingend: als je stap voor stap met hem meegaat, lijkt het laf om zonder
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tegenargumenten ergens onderweg af te haken omdat de uitkomst je niet
bevalt. Hem weerleggen lukt op deze manier in elk geval niet.
In tegenstelling tot de verontwaardigde lezers van Het aquarium van
Walter Huijsmans en Plastic panda’s weiger ik dan ook van meet af aan in
de lijn van Haring mee te denken.
De grondhouding, het mensbeeld,
Alleen vanuit een ander
van waaruit hij vertrekt, wijs ik af.
mensbeeld, een andere wijze van
Alleen vanuit een ander mensbeeld,
in de wereld staan, kan er aan
een andere wijze van in de wereld
Harings betoog getornd worden
staan, kan er naar mijn mening aan
zijn betoog getornd worden. Vanuit
een bekend filosofisch onderscheid dat onder andere door de Duits-Amerikaanse filosofe Hannah Arendt wordt gemaakt, probeer ik mijn eigen
uitgangspunt te verhelderen.
Overleven, consumptie en overvloed
In haar hoofdwerk De menselijke conditie beschrijft Arendt de verschillende
manieren waarop mensen zich tot hun omgeving en elkaar kunnen verhouden.7 Ze gebruikt daarvoor drie huis-tuin-en-keukenwoorden, die bij haar
echter een zware filosofische lading krijgen: arbeiden, werken en handelen. Bij het arbeiden zijn mensen gericht op hun levensonderhoud. Arbeid
en consumptie zijn intrinsiek met elkaar verbonden: mensen arbeiden om
te kunnen consumeren. Wanneer zij werken, bouwen mensen daarentegen
een blijvende wereld die zij als hun tehuis bewonen. Terwijl de producten
van het arbeiden in de consumptie snel verteerd worden, geven de producten van ons werken een blijvende structuur en duurzaamheid – Arendt
spreekt van durability; zij gebruikt niet het vanuit het milieubeleid bekende begrip sustainability – aan de wereld. In het handelen ten slotte, dat
ik hier niet verder zal bespreken, maken mensen zich met hun woorden en
daden zichtbaar in het netwerk van de intermenselijke relaties.
Deze drie manieren om je tot je omgeving te verhouden zijn volgens
Arendt in elke cultuur terug te vinden, maar ze hebben in de loop van de
geschiedenis wel een verschillend gewicht gehad. Wanneer we ons tot de
Europese geschiedenis beperken, kunnen we stellen dat bij de klassieke
Grieken het politieke handelen centraal stond. In de zeventiende en achttiende eeuw met hun grote natuurwetenschappelijke ontdekkingen en
technische ontwikkelingen was dat de werkende, construerende mens. In
onze tijd heeft het arbeiden de overhand gekregen. Vooral vanuit dit laatste concept interpreteren wij en geven wij vorm aan onze natuurlijke en
sociale omgeving.
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In het vervolg van mijn bijdrage wil ik de twee wijzen waarop mensen
zich tot hun omgeving kunnen verhouden, die Arendt als arbeiden en
werken omschrijft, kort verkennen. Beide zijn verbonden met een aantal
karakteristieken die laten zien hoe wij als arbeidende of werkende mensen
met onze omgeving omgaan. Het viel mij van meet af aan als lezer op dat
Haring in zijn beide boeken zijn betoog geheel vanuit de grondhouding
van het arbeiden opbouwt. De door Arendt genoemde kenmerken hiervan
komen voortdurend bij hem terug. Ik laat er een aantal de revue passeren.
In de eerste plaats is dat het al eerder genoemde aspect van het overleven. Daar draait alles om bij Haring. Wanneer we in de toekomst als mensheid maar kunnen overleven, lijkt er geen vuiltje aan de lucht te zijn. De
fraaie metafoor van het aquarium van zijn schoolvriendje laat dit duidelijk
uitkomen. Walter Huijsmans had een aquarium met goudvissen ‘dat-ie
bijna nooit schoonmaakte. Hij maakte het daarentegen wel vaak vies. Hij
spoot inktvullingen leeg in het aquarium en de boterhammen waar hij
geen zin meer in had, gingen ook het aquarium in. En karnemelk. De vissen vonden dat duidelijk niet prettig. Als je ze al in het troebele water kon
zien, dan zweefden ze meer dan dat ze zwommen. Bewegingloos, met hun
mond wagenwijd open en een – door mij zo geïnterpreteerde – paniek in
hun ogen. Altijd wel dreef er een dode vis in het aquarium van Walter en
de nog levende vissen leefden maar kort en ellendig. Een dergelijk leven
wens ik de mensen van de toekomst niet toe.’8 Die laatste zin staat model
voor de benaderingswijze van de auteur. Zolang de goudvissen/mensen
maar overleven, is er niets aan de hand. Aan het eind van zijn Filosofie van
de Maand-boek roept Haring het beeld op van een toekomstige wereld met
landbouwgebieden in plaats van regenwouden, overvolle steden met hier
en daar een park. Maar, zo bezweert hij ons, ‘ik denk niet dat het gaat worden als het aquarium van Walter Huijsmans.’9
Het tweede begrip dat Arendt met arbeiden verbindt, is zoals gezegd
consumptie. Daar lijkt ook bij Haring alles om te draaien. Zijn metaforen
zijn weer tekenend. Als het over de toename van de wereldbevolking gaat,
schrijft hij dat de lezer zich moet voorstellen dat hij een feestje geeft. Er
komen meer mensen dan gepland omdat je vrienden ze meenemen, dus
het bier dreigt op te raken. Je wordt dan boos en denkt: ‘Het is mooi met ze,
ik drink gewoon lekker bier. En als het op is, dan is dat hun eigen stomme
schuld. Hadden ze maar niet zoveel mensen moeten uitnodigen.’10 Zo is
het ook met onze aarde. Bas Haring heeft zelf geen kinderen, maar als anderen wel kinderen krijgen, lijkt het hun eigen schuld dat ze minder kunnen consumeren.
Wanneer mensen vanuit het perspectief van Haring wel enige verantwoordelijkheid voor de natuur nemen, is dat uitsluitend als consumptie-
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goed. Als je weet dat jij de laatste rijder van een huurauto bent, ga je deze
volgens hem lekker even afraggen. Want ‘het gaat niet om de auto zelf,
maar om de bestuurders die na je komen’.11 De natuur zelf doet er kennelijk niet toe, het draait slechts om de mensen die haar kunnen consumeren.
In Plastic panda’s vergelijkt Haring de bossen met een restaurant. Vanwege zijn grote diversiteit is het tropisch regenwoud dan duidelijk een
driesterrenrestaurant met lekkere complexe gerechten. ‘Ik zou het vreselijk vinden als alle drie- en tweesterrenrestaurants zouden verdwijnen om
plaats te maken voor pizzeria’s en snackbars’, bekent onze gourmet.12
Het derde begrip dat Arendt vanuit de grondhouding van het arbeiden
ontwikkelt, is overvloed. De arbeidende mens wil steeds meer hebben.
Stukken natuur als het tropisch regenwoud mogen hiervoor geen obstakel
zijn, want zo zit het mensdier nu eenmaal in elkaar. In een interview met
de Volkskrant verwoordt Haring het scherp: ‘Het zit heel diep in mensen.
Het is ook haast dierlijk. Ik heb twee varkentjes en als ik die een berg voedsel geef, al is het veel meer dan ze nodig hebben, vreten ze het allemaal op.
Het is heel natuurlijk om te willen houden wat je hebt en steeds meer te
willen.’13
Het begrip ‘economische groei’ dat ik vanuit het eerdergenoemde rapport van de Taskforce al kort aanstipte, vormt de hedendaagse vertaling
van deze ‘natuurlijke’ drang van het arbeidend dier, de ‘animal laborans’,
zoals Arendt hem ook typeert. Genoeg is nooit genoeg, we willen steeds
meer te consumeren hebben. Wanneer de groei even lijkt te stoppen of af
te zwakken, zoals momenteel het
geval is, raken we als samenleving
Genoeg is nooit genoeg,
in regelrechte paniek. Natuur en
milieu worden dan onmiddellijk
we willen steeds meer te
als zogenaamde ‘luxe problemen’
consumeren hebben
opzijgeschoven. Terwijl eind vorige eeuw, toen we economisch nog
hard groeiden, voor de Nederlanders natuur en milieu nog de dringendste
maatschappelijke problemen behelsden, kent volgens recent onderzoek
van het cbs nu nog maar 2 procent van de Nederlanders daaraan de hoogste urgentie toe. Met Plastic panda’s houdt Bas Haring ons hier onbedoeld
en ongewild een spiegel voor. Tegen de ondertitel van zijn boek zullen de
meeste Nederlanders kennelijk geen bezwaar maken, zolang de economie
maar blijft groeien: Over het opheffen van de natuur.
Een vierde kenmerk dat Arendt met arbeiden verbindt is het begrip van
de cyclische tijd. De cirkel van productie en consumptie draait rondjes: we
produceren om te consumeren, maar van alle gezaghebbende economen
moeten we ook steeds meer consumeren om te kunnen blijven produceren
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en zo economisch te groeien. Hoe sneller deze cirkel draait, hoe meer groei.
Wat dit voor de natuurvisie van Haring betekent, zien we in Plastic panda’s. Er is niets blijvends. In de natuur wordt ‘het materiaal rondgepompt
onder invloed van zonlicht en er verdwijnt nergens iets. De natuur is een
rondpompende machinerie.’14 De menselijke economie blijkt hiervan een
simpel onderdeel te zijn. Haring vergelijkt ons ecosysteem uitgebreid met
de autobranche. Ook al gaan er veel producenten van auto’s failliet, als
er maar een paar grote overblijven, is dat geen enkel probleem. Dat geldt
ook voor ecosystemen, waarin soorten probleemloos kunnen uitsterven.
‘Zolang de keten van toeleverancier naar fabrikant naar dealer intact blijft,
draait de autobranche wel. En zolang de keten plant, planteneter, roofdier
intact blijft, draait een ecosysteem wel.’15 Ik teken hierbij wel aan dat Haring het gegeven veronachtzaamt dat in deze keten de mens tegenwoordig
zowel de rol van planteneter als van roofdier lijkt te vervullen. Net zomin
als we panda’s nodig hebben, lijkt dat bij hem te gelden voor tijgers. Als
‘animal laborans’ zorgt de mens er in z’n eentje wel voor dat de natuurlijke
kringlopen blijven draaien.
Het is belangrijk om hierbij te onderstrepen dat Haring geen uitzonderlijke positie inneemt. Hij beweegt zich binnen de maatschappelijke marges van wat wij sinds het Brundtland-rapport ‘duurzame ontwikkeling’
zijn gaan noemen. Volgens de officiële definitie gaat het hier om ‘ontwikkeling die voorziet in de behoeften van huidige generaties zonder daarmee
voor toekomstige generaties de mogelijkheden in gevaar te brengen om
ook in hun behoeften te voorzien’. Precies dat beoogt Haring in een gedachte-experiment over de manier waarop we het toekomstige Nederland kunnen inrichten. ‘Het gaat mij om een voorstelbaar beeld van hoe de wereld
eruit zou kunnen zien als die moet voorzien in de menselijke behoeften. En
die wereld wil ik graag vergelijken met Nederland omdat dat nou eenmaal
het land is dat ik ken – en u ook.’16 Dat het beeld dat hieruit tevoorschijn
komt velen misschien niet erg aanstaat laat alleen maar zien dat er iets
ernstig mis is met onze vooronderstellingen en definities van duurzame
ontwikkeling. Het is in dit verband te gemakkelijk om Haring verwijten te
maken. Wanneer we de consequenties van zijn wereldbeeld afwijzen, zullen we vanuit andere vooronderstellingen moeten gaan denken en leven.
Werken
Die andere vooronderstellingen, die andere wijze van in de wereld staan,
heb ik met Arendt ‘werken’ genoemd. In discussie met de uitgangspunten
van Haring ga ik de kenmerken die bij ‘werken’ horen nu ook kort bespreken. In de eerste plaats gaat het hier om een totaal ander soort duurzaam-
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heid dan in onze gebruikelijke benadering. De duurzaamheid die hier
beoogd wordt is de blijvendheid van de dingen die de werkende mens
maakt, van het wonen op de aarde die als een tehuis wordt ingericht. Niet
de mensen en hun behoeften, maar de materiële wereld waarin gewoond
wordt, staat hier centraal.
Dit levert, in de tweede plaats, een heel ander begrip van tijd op dan vanuit het arbeiden zichtbaar werd. Vanuit de visie van de werkende mens, de
homo faber, zoals Arendt hem noemt, gaat het om een lineaire tijd. Het werken, het maken van dingen, heeft een, zij het altijd voorlopig, eindpunt.
Het is gericht op een materieel product dat een tijd bewaard en gebruikt
wordt, niet geconsumeerd en verbruikt. Deze lineaire tijd van de stabiele
wereld waarin wij wonen, verbindt ons ook met onze voorouders en met
de volgende generaties. Terwijl de arbeidende mens altijd en overal zijn
behoeften lijkt te kunnen bevredigen, richt de werkende en wonende mens
zijn omgeving zo in dat hij zich erin herkent en zich er vertrouwd in voelt.
Het onbegrip van Haring voor deze grondhouding van het werken en
wonen, is groot. Ik geef één voorbeeld. In Het aquarium van Walter Huijsmans beschrijft de auteur het in zijn ogen eigenaardige gebruik dat in het
verleden boeren in het oosten van ons land geregeld een eik op de brink
van hun dorp plantten.17 Wat het nut hiervan is, kan Haring moeilijk begrijpen. Natuurlijk, eikenhout is goed bouwmateriaal. ‘Maar het duurt wel
honderd jaar voordat zo’n boom gerooid kan worden.’ Tijdens zijn leven
heeft de boer dus geen ‘profijt van zijn investering’. Waarom neemt hij dan
de moeite van het planten en onderhouden van de boom? ‘Zou hij soms het
beste voorhebben met de mensen van de toekomst?’, vraagt Haring zich
retorisch af. Dat is kennelijk een onzinnig idee. De oplossing is gelukkig
simpel: de boer denkt alleen maar aan zijn eigenbelang of dat van zijn kinderen. Wanneer hij zijn boerderij verkoopt, brengt die eik meer geld op,
zodat zijn investering zich uitbetaalt. Erfden zijn kinderen, ‘dan was zijn
investering dus in het belang geweest van zijn eigen nageslacht’.
Dat een mooi beplante en beschaduwde brink in een Drents dorp uit
zichzelf waarde zou kunnen hebben voor de bewoners, ontgaat Haring
vanuit zijn vooronderstellingen van het arbeiden; dat dorpsbewoners
zich via de stabiele wereld van onder andere de brink met hun voor- en
nageslacht verbonden voelen, is voor hem onbegrijpelijk. Alles draait om
de consumptieve waarde van het geld. De boer lijkt alleen maar gericht te
kunnen zijn op de directe behoeften van zichzelf en zijn kinderen; dat hij
ook met anderen in zijn dorp op een goede manier samen wil wonen, ontgaat de zo scherpzinnig redenerende Haring.
Dit voorbeeld van de traditionele boer heb ik zo uitvoerig weergegeven
omdat het een derde kenmerk laat zien van de basishouding die Arendt
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als werken omschrijft. Op de achtergrond van de verschillen tussen de
arbeidende en de werkende en wonende mens staat de tegenstelling tussen overleven en het goede leven. Voor de ‘animal laborans’ is de wereld
inderdaad één groot aquarium waarin voldoende zuurstof, groen en voedsel aanwezig moet zijn om te kunnen overleven, als homo faber richten
mensen de wereld samen met anderen op zo’n manier in dat ze het goede
leven kunnen nastreven. Vanaf Plato en Aristoteles wordt in de filosofie
betoogd dat dit goede leven zich
altijd binnen grenzen afspeelt. In
In het wonen van de mens
de overmoed van het streven naar
op aarde gaat het niet zozeer
de grenzeloosheid verliezen mensen de maat die bij het goede leven
om overvloed, maar om een
hoort, uit het oog.
blijvendheid en stabiliteit
Belangrijk als vierde kenmerk is
van de wereld
daarom dat het in het wonen van de
mens op aarde niet zozeer gaat om
overvloed, om een voortdurende economische groei, als wel om durability,
een soort blijvendheid en stabiliteit van de wereld waarvoor een economie
van het genoeg als uitgangspunt kan dienen.
Machteloos
Wie zich tegen de overheersing van economie en consumptie verzet, denkt
helaas vaak dat hij dit als individu uitsluitend vanuit eigen persoonlijke
meningen en voorkeuren doet. Dan voelt hij zich machteloos tegen de
hoofdstroom waarin onze samenleving gevangen lijkt.
Paradoxalerwijs lijkt mij dit het geval te zijn voor Bas Haring. Als privépersoon heb ik hem in mijn verhaal in zekere zin onrecht aangedaan.
Hij is persoonlijk namelijk allesbehalve de natuurvernietiger die veel van
zijn opponenten in hem zien. Integendeel, nadat ik met hem gediscussieerd had voor het januarinummer van Filosofie Magazine, praatten wij
enthousiast door over zijn huis in Ransdorp, ten noorden van Amsterdam,
in een landschap dat hem dierbaar was en dat nauwelijks veranderd was
sinds Nescio het als wandelaar in het begin van de vorige eeuw beschreef.
Zelf had ik daar ook gewandeld met de tekst van Nescio bij de hand. Als
individu gruwt Haring van de mogelijke vernietiging van dit hem dierbare
landschap, maar als consequent denker in de hoofdstroom van onze cultuur meent hij toch dat hij deze kennelijk onafwendbare toekomst voor de
mensheid met optimisme tegemoet kan zien.
Waar ik in mijn bijdrage vooral op heb willen wijzen is dat het met die
eerste gevoelens niet bij een privésentiment of een eenzaam persoonlijk
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protest hoeft te blijven wanneer we de teloorgang van onze omgeving willen tegengaan. Er is een consequente denkwijze mogelijk die ons op een
andere manier dan de economie doet, naar mens en natuur laat kijken.
Noten
1

Zie ook de bijdrage van Jaap Hanekamp
in deze cdv-bundel. Harings boodschap lijkt qua inhoud op die van Hanekamp.
2 Bas Haring, Het aquarium van Walter
Huijsmans, of Waarom zouden we ons
zorgen maken over de toekomst van de
aarde? Rotterdam: Lemniscaat, 2009.
Uitgave van de stichting Maand van de
Filosofie.
3 Haring 2009, p. 22.
4 Bas Haring, Plastic panda’s. Over het opheffen van de natuur. Amsterdam: Nijgh
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5 Trouw, 13 december 2011.
6 de Volkskrant, 19 november 2011.
7 Hannah Arendt, De menselijke conditie.
Amsterdam: Boom, 2012 [1958].
8 Haring 2009, pp. 39-41.
9 Haring 2009, p. 115.
10 Haring 2009, p. 25.
11 Haring 2009, p. 33.
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‘Ik ben niet van de symboolpolitiek’
In gesprek met minister Verhagen
door Pieter Jan Dijkman & Jules Kortenhorst
Dijkman is hoofdredacteur van Christen Democratische Verkenningen en Kortenhorst is
voorzitter van de raad van commissarissen van Topell Energy BV en voormalig directeur
van de European Climate Foundation.

Nederland moet schoner en duurzamer, vindt minister Verhagen.
Vergroening draagt bij aan economische groei. Maar duurzaamheid
moet wel gedragen worden door burgers en bedrijven. ‘In het
neoliberale marktdenken staat winst op dit moment centraal, de lange
termijn telt niet. In mijn christendemocratische visie is de markt geen
doel op zichzelf, maar een middel. Ik probeer rekening te houden met
alle belangen: van consumenten, van werknemers, van producenten.’

‘Het vraagstuk duurzaamheid valt echt niet
meer te ontkennen’, zegt Maxime Verha-

Wat motiveert u om een duurzaamheidsagenda te voeren?

gen, vicepremier in het kabinet van vvd en
cda en minister van Economische Zaken,

‘Duurzaamheid is een van de grote uitda-

Landbouw en Innovatie. Hij zit in zijn werk-

gingen van onze tijd. Maar de vraag is: hoe

kamer op zijn departement. ‘De omvang van

maken we onze samenleving en economie

de wereldbevolking groeit explosief, al die

duurzaam?’ Glimlachend: ‘Ik ben niet van

mensen moeten worden gevoed, er ontstaat

de school dat ik de mensen wil uitbannen.

meer druk op de grondstoffen – dat zijn

En ik ben ook niet van de Partij van de Die-

simpelweg feiten. Gelukkig is het besef nu

ren, die zegt: we schaffen de veeteelt af, dan

levensgroot aanwezig dat de ongebreidelde

is het probleem opgelost. Nee, als christen-

consumptie verwoestende effecten kan heb-

democraten erkennen we dat we deel zijn

ben op de omgeving, de natuur.’

van de schepping en de natuur en dat we
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gebruik mogen maken van de aarde, maar
wel als rentmeester. Rentmeesterschap betekent dat we geen uitgeputte aarde aan onze
kinderen willen nalaten.’
‘Voor mij is een sleutelbegrip groene
groei. Lange tijd is er een tegenstelling
gecreëerd tussen duurzaamheid en economische groei. Ten onrechte. Het vergroenen
van de maatschappij biedt veel economische
kansen. Sterker nog: duurzaam onderneFoto: ministerie van EL&I

merschap is echt de toekomst van onze
economie, een integraal onderdeel van de
concurrentiekracht van bedrijven. Uit onderzoeken blijkt dat bedrijven die inzetten
op duurzaamheid het goed doen. Dat heeft
vooral te maken met het feit dat zij vernieuwende, innovatieve, duurzame producten
op de markt brengen, die goed liggen bij
de consumenten. Een deel van de oplossing

‘In de jaren zestig en zeventig is een denk-

komt uit de samenleving zelf. Daarmee

fout gemaakt door milieu te verbinden met

wordt duurzaamheid gemakkelijker, het is

activisme en links. Het heeft niets met links

namelijk iets van mensen zelf, en het wordt

te maken. Juist als christendemocraten heb-

ook profijtelijker in sociaaleconomische zin.

ben wij op dit vraagstuk een antwoord. Dan

Die combinatie vormt voor mij een belang-

gaat het niet om symboolpolitiek; het gaat

rijke motivatie om een duurzaamheidsa-

erom daadwerkelijk resultaat te boeken.

genda te voeren.’

Tata Steel is een goed voorbeeld. In de eerste
plaats heb ik niet de pretentie om op de stoel

U wilt niet spreken van een tegenstelling
tussen duurzaamheid en economische
groei. Maar is die spanning tussen people
en planet aan de ene kant en profit aan
de andere kant echt op te heffen? Neem
Tata Steel: als het bedrijf, met elfduizend
werknemers, zich te zeer bekneld voelt
door opgelegde regels rond de uitstoot
van dioxine, zou het naar India kunnen vertrekken, met als gevolg een verlies
van werkgelegenheid. Kunt u ons inzicht
geven in uw afwegingen: welke ethische
criteria zijn van belang om een goede
afweging tussen verduurzaming en werkgelegenheid te kunnen maken?
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van de ondernemer te zitten. Tegelijkertijd
moet ik wel voorwaarden creëren waardoor
het bedrijf goed kan functioneren.’
‘Een mogelijkheid zou zijn om als overheid bedrijven te compenseren door de
transportkosten voor energie niet te verrekenen, zoals in Duitsland, het zogeheten
groene voorbeeld, waar de overheid de
kosten voor de CO2-uitstoot compenseert.
Dan is het niet lonend om te investeren in
duurzame energie. Een andere mogelijkheid
is om nationaal heel scherpe milieuregels
te stellen. Dan bestaat het gevaar dat Tata
Steel naar India vertrekt en dan heb ik twee
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verliespunten: in India zijn er helemaal geen

voor slechts 9 cent per kilowattuur, terwijl

milieuregels, dus dan wordt de vervuiling in

ze een paar jaar geleden nog 40 cent kost-

mondiaal opzicht nog erger, en in de tweede

ten. Met minder geld zijn er meer meters

plaats verliezen wij duizenden banen. Daarom ben ik groot voorstander van internationale afspraken en hanteer ik de regels van
het Emission Trading System (ets), het Europese systeem voor de uitwisseling van emissierechten, zonder iets te compenseren.’
Vindt u het ambitieniveau van het Europese klimaatbeleid hoog genoeg? Anders
gezegd: is de prijs van CO2 binnen het ets
niet gewoonweg te laag om een significante energiebesparing in de industrie te
bereiken?

Al die maatregelen en sub
sidies van het vorige kabinet
leverden slechts vier procent
duurzame energie op
gemaakt. Wij behalen met sde+ en met de
Green Deals al 12 procent duurzame energie,
zo heeft het Planbureau voor de Leefomgeving berekend.’
‘De eerste resultaten van de sde+2012, die
onlangs startte, zijn zeer bemoedigend. Op

‘In het regeerakkoord heb ik de eu-doelstel-

de eerste dag zijn bijna vijfhonderd nieuwe

lingen van 20 procent CO2-reductie en 14

initiatieven ingediend, goed voor het duur-

procent duurzame energie in 2020 vastge-

zame energieverbruik van 250.000 huishou-

legd. Daar zijn vvd en pvv aan gehouden.

dens en voor 2000 banen. Door intelligente

Het ets kan inderdaad op een aantal punten

vormgeving van de nieuwe sde+ zijn we

worden verbeterd. Wij gaan zelf in elk geval

als samenleving voor dezelfde hoeveelheid

verder: we streven naar 100 of 98 procent

duurzame energie ook maar liefst drie mil-

duurzame energie in 2050 en wij hebben in

jard euro goedkoper uit dan onder de oude

Europees verband voorgesteld om in 2030

sde-stimuleringsregeling.’

uit te gaan van 40 procent CO2-reductie.’
‘Ik ben niet van de symboolpolitiek, ik wil

‘Ja, er moet nog een aantal maatregelen
worden genomen om die 14 procent te ha-

iets realiseren. Onder PvdA-minister Cramer

len. De regeling is daarom al verder aange-

hadden wij veel symbolen: de kachel een

scherpt. Maar je moet niet blijven hangen in

graadje lager, de gloeilampen eruit, allemaal

symboolpolitiek, maar simpelweg de meest

van die dingen waarmee je visueel maakt dat

efficiënte en effectiefste maatregelen ne-

je bezig bent met duurzaamheid. De vraag

men. En daar ben ik mee bezig.’

is wat het effect is. Al die maatregelen en
subsidies van het vorige kabinet leverden 4
procent duurzame energie op. Met de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (sde+) heb ik gezegd: u moet
zelf weten wat voor middel u kiest, u krijgt
maximaal 15 cent per kilowattuur. Er zijn
nog nooit zoveel zonnepanelen geplaatst,
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Dankzij concurrentie vanuit onder meer
China gaan de kosten van wind- en zonne-energie nu razendsnel omlaag. Ook
andere duurzame energietechnologieën
lijken versneld concurrerend te worden.
Heeft Nederland met duurzame technologieën een kans om te concurreren?
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De Nederlandse overheid heeft ervoor
‘Zeker. Binnenkort vertrekt er weer een mis-

gekozen om de eu-doelstellingen van 20

sie naar China om te kijken of Nederlandse

procent CO2-reductie en 14 procent duur-

bedrijven kunnen participeren in een aantal

zame energie in 2020 via de markt te berei-

windenergieprojecten. Het geeft wel aan dat

ken: voor het bedrijfsleven moeten zodanige

wij de kennis en kunde op dit terrein in huis

marktcondities worden gecreëerd dat inves-

hebben en kunnen concurreren. Als de prij-

teringen in energiebesparing en koolstof-

zen van zonnepanelen dankzij de Chinese

arme technologieën worden gestimuleerd.

massaproductie verder onder druk komen

De 59 Green Deals die Verhagen en staatsse-

te staan, is de afzetmarkt voor zonnepanelen

cretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu

enorm. De kansen voor Nederlandse bedrij-

vorig jaar sloten met burgers, bedrijven en

ven zijn dan heel groot. Alleen al de installa-

organisaties, passen in deze visie: de over-

tie van de panelen levert werk op.’

heid is ervoor om belemmeringen voor de
economische sectoren weg te nemen zodat

In het verleden heeft Nederland wel eens
zijn neus gestoten met een proactief industriebeleid en bestond er een aarzeling om
topsectoren aan te wijzen. Ligt het toch
niet voor de hand om nu een paar topsectoren aan te wijzen die meer concurrerend
kunnen zijn dan andere sectoren, en daar
het beleid op toe te spitsen?

zij zelf ruimte krijgen voor een duurzaam
beleid. Toch laat de praktijk zien dat we nog
ver verwijderd zijn van marktcondities die
zo gunstig zijn dat de eu-doelstellingen
worden gehaald. Het Planbureau voor de
Leefomgeving heeft zelfs berekend dat zonder extra maatregelen de CO2-uitstoot in
Nederland de komende jaren gaat stijgen.
Het roept de vraag op naar de verhouding

‘Ja, we willen wel meer toe naar een topsec-

tussen overheid en markt en de taakstelling

torenbeleid. In totaal hebben we nu negen

van de overheid.

topsectoren aangewezen: hightech, water,
chemie, creatieve industrie, agrofood, tuinbouw, life sciences, energie en logistiek.
Maar met onze land- en tuinbouw behoren
we echt tot de wereldtop; Wageningen University is internationaal toonaangevend
op het gebied van duurzame land- en tuinbouw. En ook bij water en energie behoren
we tot de wereldtop en hebben we een grote
voorsprong op andere landen. Het gaat
erom op die terreinen het bedrijfsleven,

Energie-efficiency blijft een hardnekkig
probleem. Deskundigen zijn het erover
eens dat alleen via een hogere energieprijs en strengere normering voor auto’s,
gebouwen en apparaten de energie-efficiency kan worden vergroot. Uit onderzoek blijkt dat hier op de korte en middellange termijn de grootste beperking van
de CO2-uitstoot te bereiken is. Toch voelt
dit kabinet niets voor hogere prijzen en
nieuwe regels. Waarom niet?

kennisinstellingen en de overheid bijeen
te brengen. Juist in een moeilijke economische tijd moet je laten zien dat investeren

‘Ik ben het volledig eens met de stelling dat

in vernieuwing de beste manier is om uit de

energie-efficiency een heel belangrijke scha-

recessie te komen.’

kel is om de uitstoot van broeikasgassen te
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verminderen. De schoonste energie is im-

nu al op 12 procent. Het vorige kabinet wilde

mers de energie die je niet gebruikt, om het

een CO2-reductie van 30 procent in 2020

simpel te zeggen. Daar werken we aan. Met

ten opzichte van 1990; er kwam niets van

de Green Deals, met de Blok voor Blok-rege-

terecht. Wij halen bijna 20 procent. Het gaat

ling, een groot project om minimaal tiendui-

om realistische doelstellingen. De hoofd-

zend woningen energiezuinig te maken. En

doelstellingen zijn bindend voor iedereen.

onlangs heb ik de slimme energiemeter ge-

Maar de vraag is of je allerlei subdoelstellin-

ïntroduceerd, die bij nieuwbouw- en renova-

gen en verplichtingen moet gaan formule-

tiewoningen zal worden aangeboden. Daar

ren en opleggen. Het recente verleden heeft

kun je 3 of 4 procent energie mee besparen.

aangetoond dat dat niet werkt. We moeten

Dat is niet veel, maar het maakt mensen wel

echt breken met de oude reflex “gij zult”.

bewust van hun energieverbruik en ze kun-

Dan is het niet van de boeren, burgers en

nen er geld mee besparen. Dus er worden

ondernemers zelf.’

wel degelijk stappen gezet.’
U bent huiverig om dwingende maatregelen op te leggen. Waarom?
‘Het werkt averechts als ik vanuit de overheid aan de samenleving verplichtingen opleg en zeg: u moet minimaal zoveel energie
besparen en anders krijgt u een boete. Dat
is niet de meest efficiënte wijze. Het maatschappelijke draagvlak kalft alleen maar af

Toch zijn er voorbeelden aan te wijzen waar
een overheid via regelgeving een doorbraak
heeft geforceerd die voor de langere termijn
goed is. Neem de Europese auto-industrie,
die zich keerde tegen duurzaamheidsmaatregelen. Het bedrijf dat zich het meest verzette, bmw , is nu leidend op het gebied van
duurzame auto’s. Hetzelfde geldt voor de
ledlampen. Niemand vindt de uitfasering
van de gloeilampen leuk.

door regeldruk. Er ontstaan al zoveel initiatieven vanuit de samenleving zelf. Die moet

‘Ik kies ervoor om geen verplichtingen op te

je vooral ondersteunen. De Green Deals die

leggen. Maar ik stimuleer en ondersteun wel

ik heb gesloten met bedrijven kwamen niet

veel duurzame initiatieven. Zo probeer ik nu

vanuit de overheid. Duurzaamheidsmaat-

een impuls te geven aan het elektrisch rij-

regelen hebben veel meer effect als duur-

den door het aantrekkelijk te maken om een

zaamheid iets van de mensen, bedrijven en

elektrische auto aan te schaffen en fiscale

organisaties zelf is.’

voordelen te geven. Maar ik kan mensen niet
verplichten om zo’n auto aan te schaffen.’

De Rekenkamer zei vorig jaar: ‘Op dit
moment is energiebesparing een van de
snelst beschikbare en meest betaalbare
opties om emissies te vermijden.’
‘Het vorige kabinet had zelf de doelstelling
van 20 procent duurzame energie in 2020;
het is blijven steken op 4 procent. Wij zitten
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U hebt altijd gezegd kernenergie nodig
te hebben om de internationale klimaatdoelen met betrekking tot de CO2-uitstoot
te halen. Nu heeft het Zeeuwse energiebedrijf Delta de plannen voor een tweede
kerncentrale in de ijskast gezet; de investeringskosten zijn te hoog. Waarom blijft

‘Ik ben niet van de symboolpolitiek’
In gesprek met minister Verhagen
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u vasthouden aan deze niet-duurzame
vorm van energie?

Beraad heeft onlangs in zijn rapport uitgesproken dat het cda de ambitie heeft om een
belangrijke bijdrage te leveren aan een duur-

‘Ik heb altijd gezegd dat ik niet ga meebe-

zamere samenleving. ‘Dit is het moment om

talen aan kernenergie, om de eenvoudige

het anders te doen’, stelt het beraad.

reden dat kernenergie geen duurzame energie is. Dus ik geef geen subsidies. Maar het
duurt in de meest optimistische scenario’s
nog zeker veertig tot vijftig jaar voordat we
helemaal over kunnen gaan op duurzame
energie. In de tussentijd kan kernenergie
een rol spelen.’
‘Er is ook op dit gebied zoveel symboolpolitiek. Aan elke vorm van energie zitten

Wat is een christendemocratische duurzaamheidspolitiek? U wilt niet vervallen
in een utopische duurzaamheidspolitiek.
Maar op welke manier onderscheidt uw
christendemocratische visie zich van een
neoliberale visie, waarbij de markt en
private belangen een doel op zichzelf zijn
geworden?

nadelen. Windmolens geven geluidsoverlast, vogeltjes hebben er last van en als ze op

‘In het neoliberale marktdenken gaat het

zee staan raken de vissen ervan in de stress.

om dit moment; nu moet er winst worden

Kernenergie geeft afval. Maar het grote voor-

gemaakt. De lange termijn telt niet. In mijn

deel is dat kernenergie geen CO2 uitstoot.

christendemocratische visie is de markt geen

Het Internationale Energie Agentschap heeft

doel, maar een middel. Ik probeer rekening te

met een van zijn analyses, de World Energy

houden met alle belangen: van consumenten,

Outlook, gesteld dat de 2 gradendoelstelling

van werknemers, van producenten. Er moet

– om de wereldwijde temperatuurstijging te

met name een balans zijn tussen de huidige

beperken tot hooguit 2 graden – en de CO2-

generatie en toekomstige generaties. Het is

doelstelling niet gehaald gaan worden als de

daarbij de rol van de overheid om te stimu-

landen afzien van kernenergie. Je moet niet

leren en te faciliteren waar nodig. Een goed

denken dat je van de ene op de andere dag

voorbeeld zijn de e-laadpalen, de oplaadpunten voor elektrisch vervoer. Als je dat aan de

Je moet niet denken dat je van
de ene op de andere dag over
kunt gaan op duurzame energie.
Het realisme ontbreekt soms

markt overlaat komt het elektrisch vervoer
niet van de grond. Vandaar dat ik dat wilde
stimuleren en contracten heb gesloten met
de grote steden en de netbeheerders om
duizenden van die oplaadpalen in het land
te realiseren. Het neoliberale marktdenken
verzette zich daartegen. En nu het begint te

over kunt gaan op duurzame energie. Het

werken, roept de vvd: het is marktverstoring,

realisme ontbreekt soms.’

de netbeheerders rijden de commerciële partijen in de wielen met publiek geld. Dank je

Binnen het cda gaan, niet voor het eerst,

de koekoek. We hadden dit niet aan de markt

stemmen op om duurzaamheid tot een van

kunnen overlaten; voor de markt was het niet

de speerpunten te verheffen. Het Strategisch

winstgevend genoeg en daardoor gebeurde
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er niets. Nu kan Nederland zich ontwikkelen

gekeken. En als de circulaire economie geen

tot een aansprekende proeftuin voor elek-

deel uitmaakt van onze ambitie, doen we

trisch rijden.’

geen recht aan het begrip rentmeesterschap.
Ik voeg er wel aan toe dat er al heel veel ge-

In het geval van de e-laadpalen bent u als
overheid faciliterend en sluit u contracten tussen de steden en de netbeheerders.
Treedt u ook met regelgeving op als de
markt faalt?

beurt. De vraag is vooral hoe we de cirkel wat
ronder kunnen maken, om het zo te zeggen.
Staatssecretaris Atsma van Milieu heeft een
ambitieuze agenda voor de recycling van
het afval: hij streeft naar 83 procent afvalrecycling in 2015. Nederland loopt daarbij

‘Absoluut.’

voorop. In heel de Europese Unie wordt
slechts 38 procent van het afval gerecycled.

Kunt u een voorbeeld noemen?

Wij kunnen weer geld verdienen door onze
kennis en duurzame innovaties te delen met

‘Neem nu het Emission Trading System. Als

andere landen.’

we Tata Steel volledig zijn eigen gang laten
gaan, zou er nooit iets gedaan worden aan de
CO2-reductie. Utopische politiek zou zijn:
“Ik verbied Tata Steel in Nederland.” Louter
marktdenken zou zijn: “Ik laat het maar aan

Hoe moeilijk is het om in een kabinet met
vvd en pvv , die sceptisch zijn over duurzaamheid, een duurzaamheidsagenda te
voeren?

het bedrijf of het CO2-reductie kan toepassen.” Christendemocratisch denken sluit

‘Het klopt dat vvd en pvv een kritische po-

heel goed aan bij het ets: we stellen regels

sitie innemen. Maar afspraak is afspraak.

waar de markt faalt.’

Je moet soms gewoon keihard op je strepen
staan, zoals onlangs bij de discussie over het

Het Strategisch Beraad voor het cda kiest
in Kiezen en verbinden ondubbelzinnig voor
een circulaire economie. Het zegt met zoveel
woorden dat het ambitieniveau nog wel
omhoog mag. Wat vindt u van het rapport?

elektrisch rijden. En je moet blijven vechten. Het geeft wel aan hoe belangrijk het is
om zo’n passage van het Strategisch Beraad
over duurzaamheid in het toekomstig cdaverkiezingsprogramma op te nemen. Dat
geeft je de mogelijkheid om duurzaamheid

‘Het is een prima rapport. Het is goed dat

in te brengen in het regeerakkoord, mocht

er wat meer naar de lange termijn wordt

het cda weer in die positie zijn.’
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Circulaire economie:
duurzaam of niet?
Het Strategisch Beraad voor het CDA spreekt van
de noodzaak van een meer circulaire economie. ‘De
circulaire economie van morgen is een verademing na
de wegwerpeconomie van gisteren.’ Dat klinkt mooi:
theoretisch is het schaarsteprobleem op te lossen door de in
de huidige producten en gebouwen aanwezige grondstoffen
in een gesloten kringloop te brengen. Maar in de praktijk
moet er nog wel een aantal barrières worden weggenomen.
door Gijsbert Korevaar
De auteur is universitair docent aan de TU Delft en gespecialiseerd in duurzame chemische industrie. Daarnaast is hij opleidingsdirecteur van de gezamenlijke masteropleiding Industrial Ecology van de TU Delft en de Universiteit Leiden.

In het najaar van 2006 werd een Tegenlicht-documentaire uitgezonden op de Nederlandse televisie onder de titel Waste = Food. Deze documentaire van vpro-programmamaker Rob van Hattum heeft ondertussen
al veel mensen aan het denken gezet en bedrijven tot actie overtuigd. In het
programma ontmoetten we de architect William McDonough en de chemicus Michael Braungart, de bedenkers van het concept cradle-to-cradle (van
wieg tot wieg). Hun boek uit 2002, Cradle to cradle. Remaking the way we
make things, werd een bestseller en inspireert politici en bedrijfsleven tot
een duurzamere bedrijfsvoering.
De basis van het cradle-to-cradledenken is dat elk technologisch product in onze samenleving – van vloerbedekking tot computers en van gebouwen tot kinderspeelgoed – gemaakt dient te zijn van grondstoffen die
bij het weggooien weer kunnen worden opgenomen door de natuur. In het
geval dat dit niet direct mogelijk is, dienen deze materialen na gebruik zo
zorgvuldig mogelijk te worden teruggenomen en hergebruikt voor nieuwe
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producten, waarbij geen onnatuurlijke stoffen in de natuur eindigen. De
gedachte hierachter is dat de natuur op dezelfde manier omgaat met materiaalstromen: alles wordt ooit weer afgebroken en in een andere vorm opnieuw gebruikt. We vinden dat heel vanzelfsprekend voor ons eten, maar
veel minder vanzelfsprekend voor onze dagelijkse gebruiksvoorwerpen.
Het cradle-to-cradleconcept levert een heel verfrissende kijk op technologie en innovatie en er zijn dan ook al heel wat aansprekende voorbeelden te
vinden van de toepassingen in de praktijk.
Geïnspireerd door het kringloopdenken heeft het cradle-to-cradleconcept een uitdrukkelijke kritiek op onze manier van leven en produceren.
In ons denken, ontwerpen en maken moet een radicale verandering komen. Het sleutelwoord hiervoor is ‘eco-effectief ’. Effectief in de zin dat het
gericht is op verbetering van gezondheid en milieu. Dit in tegenstelling
tot eco-efficiënt, wat meer gericht is op het verminderen van effecten. Om
Braungart te parafraseren: ‘Als je in Californië bent en je wilt naar Alaska,
dan heeft het geen zin om steeds langzamer richting Mexico te rijden; de
enige manier om in Alaska te komen is om je stuur volledig om te gooien
en met grote snelheid naar het noorden te vertrekken.’1 Steeds langzamer
naar het zuiden, Mexico, rijden is ‘eco-efficiënt’. Het stuur omgooien en
snel naar het noorden vertrekken is ‘eco-effectief ’.
De lat wordt hier erg hoog gelegd, maar om te voorkomen dat bedrijven en beleidsmakers daarbij zouden afhaken, wordt in de praktijk vooral
benadrukt dat een goed voornemen om het anders te gaan doen, al een
stap in de goede richting is. Cradle-to-cradle benadrukt daarbij vooral de
ontwerpcreativiteit, innovatieve bedrijfsvoering en economische kansen.
Of zoals McDonough dat veelvuldig benadrukt: onze huidige productie
en consumptie is ‘dom’ (stupid): ‘Als het de opgave voor ontwerpers en
industrie was geweest om zo vlug mogelijk de planeet te vergiftigen en zo
efficiënt de grondstoffen uit te putten, dan zijn we daar wonderwel goed
in geslaagd.’2 Daarom worden ondernemers en ontwerpers opgeroepen
om het helemaal anders te gaan doen. Als de intentie goed is en er genoeg
creativiteit aanwezig is, dan ontstaan er vanzelf steeds meer kansen om tot
radicale en grootschalige oplossingen te komen.
Circulaire economie
De term cradle-to-cradle is sterk verbonden met het werk en de inzichten
van de reeds genoemde initiatiefnemers Braungart en McDonough. Het
denken in en over materiële kringlopen is echter meer dan hun idee en dat
van een handjevol adviseurs. Het vormde al veel langer de basis van wetenschappelijk onderzoek en ondertussen steeds meer van overheidsbeleid
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en politieke discussies op wereldwijde schaal. Het is daarom beter om te
spreken van een circulaire economie (circular economy); cradle-to-cradle is
daarbij te zien als een uitwerking van dit veelomvattende concept. Onlangs
bracht adviesbureau McKinsey het rapport Towards the circular economy
uit. Op het Nationaal Sustainability Congres 2011 werd een workshop georganiseerd onder die titel van ‘Circulaire economie’. Uit de rapportage van
deze workshop en de plannen van aanpak die daar werden gecreëerd blijkt
des te meer dat een circulaire economie veel herkenning oproept bij denkers en doeners rond duurzaamheid en milieu. Ook het Strategisch Beraad
van het cda noemt in zijn recente rapport de circulaire economie ‘een verademing na de wegwerpeconomie van gisteren’.
Het idee achter een circulaire economie is dat de materiële basis van een
samenleving zo optimaal mogelijk wordt ingericht met behoud van of het
realiseren van meer economische activiteiten. Grondstoffen worden uit de
natuur in de samenleving gebracht middels producten en diensten. In een
circulaire economie is er het streven om die grondstoffen vervolgens zo lang
mogelijk in de (lokale) economie te behouden om er weer nieuwe producten
van te maken. Met producten wordt hier alles bedoeld wat een moderne en
industriële samenleving mogelijk maakt en daarin wordt gerealiseerd, verhandeld, of afgebroken. Het kan dus om woningen gaan, of om waspoeder,
om spaceshuttles, of kunstmest, om gebouwde omgeving, of om landbouw.
In algemene zin kunnen we zeggen dat een groeiende en open economie
waarin grondstoffen relatief goedkoop zijn en gemakkelijk beschikbaar,
niet zal neigen naar een circulaire economie. Die zal vooral pas ontstaan als
de grondstoffen schaars zijn of niet voldoende voor iedereen toegankelijk.
Voor een circulaire economie is in
meer of mindere mate een algemeen
Een groeiende en open economie,
geaccepteerde sturing nodig, die
waarin grondstoffen relatief
meestal ontstaat als maatschappelijke actoren, bijvoorbeeld progoedkoop zijn en gemakkelijk
ducenten of overheden, de handen
beschikbaar, zal niet neigen
ineenslaan om het grondstoffenbenaar een circulaire economie
heer te reguleren. Het naoorlogse
Europa tijdens de wederopbouw,
waarbij heel zorgvuldig met de schaars beschikbare grondstoffen werd
omgesprongen, is daarmee een illustratie van een zeer efficiënte circulaire
economie. En om eenzelfde reden heeft de Chinese overheid de circulaire
economie al rond het jaar 2000 als belangrijk speerpunt gelanceerd om
maar te kunnen blijven groeien, ook als er vanwege technologische, economische of politieke redenen minder grondstoffen beschikbaar blijken te
zijn voor de Chinese economie.
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Voorwaarden
Een aanzet tot een circulaire economie zal beginnen met een ontkoppeling
van economische groei en materialengebruik. Alle functies, diensten en
producten in een samenleving hebben een relatie tot materiaalgebruik.
Een welvarende en complexe samenleving zal altijd meer grondstoffen
verbruiken dan een opkomende economie. In veel gevallen zal de economische groei van een land min of meer lineair zijn gekoppeld aan het inzetten
van meer materialen. Indien deze koppeling tussen economische groei en
materialen niet plaatsvindt, spreken we van ‘ontkoppeling’ (dedoupling).
In de literatuur over duurzaamheid worden meestal drie mogelijkheden
genoemd voor een ontkoppeling van economische groei en materiaalconsumptie.3 De eerste daarvan is transmaterialisatie: het gebruik van andersoortige materialen voor het realiseren van dezelfde functies. Vanuit het
oogpunt van duurzaamheid kan het dan gaan om bijvoorbeeld materialen
met een lager milieu-effect (nylon 6.6 in plaats van polystyreen) of gebaseerd op hernieuwbare grondstoffen (bamboe als bouwmateriaal).
Een tweede mogelijkheid is dematerialisatie: het realiseren van dezelfde
functies met inzet van beduidend minder materialen of het combineren
van verschillende functies die dezelfde of minder hoeveelheid materiaal
gebruiken. Vanuit het oogpunt van duurzaamheid kan het dan gaan om
bijvoorbeeld miniaturisering van elektronica (de smartphone als telefoon,
internetbrowser, mp3-speler en agenda) of om het efficiënt inzetten van
fossiele brandstoffen (drieliterauto).
Ten slotte zijn structurele veranderingen mogelijk: de overheid, consumenten en producenten kiezen bewust voor het aansturen op bepaald gewenst materiaalgebruik. Te denken valt hier aan het niet meer gebruiken van
bijvoorbeeld bepaalde materialen (cfk’s in koelkasten) of het stimuleren van
het gebruik van materialen (gerecycled plastic voor verpakkingsmateriaal).
Voor een circulaire economie komt er naast de genoemde ontkoppeling
ook een richtinggevend element bij, namelijk dat de materialen niet alleen
minder of anders worden ingezet, maar ook bewust behouden blijven binnen het economische systeem. Het behouden van grondstoffen heeft wel
vaak een technologisch proces als basis, maar er is veel kennis nodig van
milieuwetenschappen, wetgeving en bedrijfsvoering om het te realiseren.
En met het oog op duurzaamheid is het ook van belang ervoor te zorg te
dragen dat de realisatie van een circulaire economie uiteindelijk niet meer
vervuilend is of kwetsbaarder in economische zin dan het oorspronkelijke
systeem. Een circulaire economie is daarmee niet per definitie duurzaam.
De categorische fout die in veel discussies over duurzaamheid steeds
weer wordt gemaakt, is dat een oplossing wordt gezien als duurzaam op
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zich. Het gebruik en de omgeving van een grondstof en product maakt ze
duurzaam of niet. Dat is voor sommigen mogelijk een te genuanceerd verhaal, zonder duidelijk ja of nee. Maar het is wel realistisch en relevant. De
belangrijkste uitdrukking in duurzaamheidsdiscussies lijkt altijd weer te
zijn ‘het hangt ervan af ’.
Vanuit het oogpunt van duurzame economische ontwikkeling zullen
milieu-effecten alsmede sociaaleconomische effecten van winning, gebruik en sloop van consumptiegoederen zo veel mogelijk moeten worden
gereduceerd of waar mogelijk zelfs worden omgezet in een positieve bijdrage aan onze leefomgeving. Materialen hebben echter onderscheiden
effecten en daarmee kan een kleine fractie die niet wordt hergebruikt tot
meer onduurzaamheid leiden dan een grotere fractie die wel opnieuw
wordt ingezet. De duurzaamheid van het oorspronkelijke systeem en de
voorgestelde vernieuwingen richting een circulaire economie dienen dus
steeds zorgvuldig tegen elkaar te worden afgezet en geëvalueerd.
Het is daarbij ook niet zo dat per definitie een meer vervuilend materiaal een hogere marktwaarde zou hebben dan een materiaal met
weinig milieu-effect. Meestal is het omgekeerde waar. Daarom zal er
externe sturing nodig zijn om ook de economisch niet-interessante
materialen toch in de kringloop te houden en hun milieu-effect te beperken. Aangezien de meeste consumentenproducten en industriële
producten in onze economie van samengestelde aard zijn en veelal een
erg complexe samenstelling hebben, zal een kringloop van materialen
vooral gecombineerd moeten zijn en heeft het niet zoveel zin om in
enkelvoudige materiaalstromen te denken.
De belangrijkste kringloop echter, die elke andere materiaalstroom
volledig domineert, is nog steeds de materiële basis van onze energievoorziening. Oftewel de zeer goedkoop beschikbare energie op basis van fossiele brandstoffen. Er is geen duurzame circulaire economie te bedenken
waarin fossiele brandstoffen een dominante rol spelen. Met ook nog gegeven de snel groeiende vraag naar
hoogwaardige energie wereldwijd,
Er is geen duurzame circulaire
de groeiende wereldbevolking en de
toename van de intensiteit van de
economie te bedenken waarin
energievraag, is er geen enkel gefossiele brandstoffen een
lijkwaardig alternatief te bedenken
dominante rol spelen
voor fossiele brandstoffen. Nou ja,
het enige technologische, maar niet
duurzame, alternatief zou kernenergie zijn, maar dat is een heel andere
discussie. Een discussie over een circulaire economie met het oog op duurzame ontwikkeling, zal daarom altijd ook een uitspraak moeten bevatten
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over de inzet van niet-hernieuwbare energiebronnen en de daarmee gepaard gaande besparingen in energieconsumptie.
Besluit
Dit leidt tot de volgende randvoorwaarden die van belang zijn voor beleidsvorming op een circulaire economie:
1. Het is voldoende bekend welke grondstoffen (in de vorm van producten, diensten, of afvalstromen) het land in komen, welke producten en
diensten in het land aanwezig zijn en welke materialen (in de vorm van
producten, diensten of afvalstromen) het land verlaten.
2. Deze gegevens kunnen tevens worden vastgelegd als benchmark, referentiekader, om later te kunnen evalueren of de initiatieven om te
komen tot een circulaire economie daadwerkelijk hebben bijgedragen
aan meer duurzaamheid. Deze gegevens zijn voldoende beschikbaar, de
interpretatie ervan is echter aan veel discussie onderhevig. Van een politieke partij mag worden verwacht hierin duidelijk stelling te nemen,
zodat helder wordt verwoord wat de richting van duurzaamheidsanalyse en duurzaamheidsimplementatie is.
3. Op basis van deze kennis wordt vastgesteld aan welke categorieën van
grondstoffen de prioriteit wordt gegeven voor reductie. Er kan een
whitelist worden samengesteld, bijvoorbeeld met biobased chemistry,
lokale constructiematerialen en kunststoffen zonder additieven.
4. En op basis van de kennis wordt bepaald welke grondstoffen of producten
dan wel productieprocessen, niet meer acceptabel worden geacht vanuit
het idee van een circulaire economie. Er kan een blacklist worden opgesteld, bijvoorbeeld met rare earth metals voor permanente magneten, gevulkaniseerd rubber voor autobanden, natuurlijk fosfaat als kunstmest.
5. Er wordt voorrang gegeven aan het doordenken van een circulaire economie voor energiedragers (‘alle energie komt van hernieuwbare bronnen’).
6. De overheid bepaalt een eerlijke prijs van grondstoffen en afvalverwerking, zodat hergebruikte materialen een goede economische kans hebben op de markt (‘minimumloon voor materialen’).
7. De overheid ondersteunt maatschappelijke actoren, zoals bedrijven en
consumenten, zo veel mogelijk bij het realiseren van innovatie, ook als
de wet- en regelgeving daar nog niet helemaal klaar voor zijn. De Green
Deals die het kabinet-Rutte sloot met bedrijven en burgers zijn daarvan
een goed voorbeeld.
We moeten niet te bang zijn om fouten te maken; innovatie gaat altijd
met vallen en opstaan. Het is een taak van de overheid, en daarmee van een
politieke partij, om over deze punten de discussie te openen en kaders te
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stellen. De idealen zijn daarvoor een goed beginpunt, maar er moet voldoende oog zijn voor de weerbarstigheid van de politieke en economische
werkelijkheid. De zoektocht naar de ideale modus van materiaalconsumptie in een circulaire economie leidt tot een bijzonder ingewikkelde discussie. Vervolgens kan het beschreven kader in de politieke werkelijkheid
een aantal genuanceerde oplossingsrichtingen opleveren. Daarbinnen
kunnen en moeten ondernemingen en onderzoeksinstituten uitgedaagd
worden om innovatief en creatief de kansen van alternatieve energiebronnen en materiaalkringlopen uit te buiten. Op die manier kunnen nieuwe
technologische en maatschappelijke ontwikkelingen ook op lange termijn
bijdragen aan een circulaire economie die bijdraagt aan een duurzame
samenleving.
Noten
1

Zie bijvoorbeeld de bijdrage van Braungart aan eco11, te vinden op YouTube
onder ‘ECO11: #2 EPEA Michael Braungart Cradle to Cradle’.
2 Zie bijvoorbeeld de ted-bijdrage van Wil-
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liam McDonough, te vinden op YouTube
onder ‘William McDonough - The wisdom
of designing Cradle to Cradle - TED Talk’.
Zie bijvoorbeeld T.E. Graedel en B.R.
Allenby, Industrial ecology and sustainable engineering. New Jersey: Prentice
Hall, 2009.
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Voorwaarden voor groene groei
Groene groei moet niet gezien worden als het korte
termijnantwoord op de huidige economische crisis,
maar juist als bijdrage aan de versterking van de
economische structuur. Groene groei is niet te realiseren
met één druk op de knop. De overheid moet echter wel een
stip op de groene horizon zetten en maatregelen nemen.
Zo kunnen de werkelijke kosten van milieugebruik tot
uitdrukking komen in de prijzen en kan het belastingstelsel
verder worden vergroend.
door Maarten Hajer, Frank Dietz & Aldert Hanemaaijer
Hajer is directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), Dietz is hoofd van
de sector duurzame ontwikkeling van het PBL, Hanemaaijer is senior onderzoeker
duurzame ontwikkeling van het PBL.

Deze maanden wordt er veel gesproken over de noodzaak tot bezuiniging. Duurzaam herstel vraagt echter om herstel van vertrouwen en daar
is meer voor nodig. Het vraagt om hervormingen van het maatschappelijk
systeem. De stagnatie op de woningmarkt, de snel oplopende zorgkosten
en de financiering van de pensioenen zijn bekende voorbeelden. Een minstens zo grote uitdaging is de vergroening van de economie. Groei is onvermijdelijk gegeven de groei van de wereldbevolking naar 9 miljard mensen
en ieders streven naar verbetering van de levensstandaard. Maar dan zal
die groei ‘groen’ moeten zijn, anders tasten we de natuurlijke basis van de
samenleving aan. Vooral klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en toenemende grondstoffenschaarste vragen om aanpassing van het systeem.
Die uitdaging wordt mondiaal onderkend, zoals onder andere blijkt uit
recente publicaties van de Organisatie voor Economische Samenwerking
en Ontwikkeling (oeso) en het United Nations Environment Programme
(unep). In juni van dit jaar staat deze uitdaging ook centraal op de agenda
voor Rio+20, de mondiale top over duurzame ontwikkeling.
Groene groei ontstijgt in een aantal landen al het stadium van het ‘idee’:
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Zuid-Korea, Denemarken, Duitsland, en gek genoeg ook China, werken
hard aan vergroening van de economie. Dit perspectief kan ook voor een
innovatiegericht Nederland zeer waardevol zijn. Wij bespreken belangrijke economische voorwaarden voor vergroening, zoals milieusparende
technologische ontwikkeling, ‘milieu in de prijzen’ en dynamische regulering. Groene groei is een reëel ontwikkelingsperspectief voor Nederland.
Het vraagt wel om nieuwe waardencommitments, om nieuwe manieren
van meten van succes, om andere verbindingen. Het is denkbaar dat
mensen schone technologie en minder vlees eten minder met ‘soft’ gaan
associëren en meer met ‘bij de tijd’, efficiënt en gezond. Groene groei kan
een nieuwe zingeving bieden: werken aan een duurzame, innovatieve en
coöperatieve samenleving. Het vergt wel een nieuwe interactie tussen overheid, bedrijfsleven en burgers en het beter benutten van de dynamiek in de
samenleving.
Het belang van groene groei
Er komt een moment dat meer kennis niet meer helpt. We weten dat milieugebruik momenteel niet, of maar voor een deel, in de prijzen wordt
geregistreerd. Klimaatverandering brengt later grote kosten met zich
mee. De wereldwijd toenemende behoefte aan energie, voedsel, water en
grondstoffen leidt tot het ontginnen van onconventionele fossiele bronnen
met grote milieukosten of -risico’s, zoals teerzandolie, schaliegas en diepzeemijnbouw. Onderzoek geeft aan dat deze trends niet houdbaar zijn.1 Zo
doorgaan betekent dat de beschikbaarheid van natuurlijke hulpbronnen een beperkende factor is voor
Klimaatverandering gaat grote
toekomstige economische groei.
kosten met zich meebrengen
Natuurlijk, we weten niet precies
wanneer welke hulpbron zo schaars
wordt dat er echt knelpunten gaan
ontstaan. We weten wel dat schaarste aan grondstoffen op korte termijn tot
prijsstijgingen, protectionisme en geopolitieke spanningen kan leiden. Als
grondstoffen en energie duurder worden, merken bedrijven dat als eerste.
Niet verrassend dat juist die bedrijven die langetermijninvesteringen moeten doen en die niet vastzitten aan ‘fossiel’, vooroplopen in het pleidooi
voor vergroening.
Er is iets aan het veranderen. De oeso lanceerde in 2011 een
groenegroeistrategie,2 unep nam het initiatief om te komen tot een vergroening van de economie,3 de Europese Commissie maakt routekaarten
om te komen tot een Europese economie die efficiënt omgaat met natuur-
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lijke hulpbronnen.4 De Wereldbank publiceerde een raamwerk om te komen tot groene groei.5 Centraal in al deze benaderingen staat de bescherming van het natuurlijk kapitaal als basis voor toekomstige economische
groei, ofwel het realiseren van economische groei binnen de grenzen van
de draagkracht van de aarde.
Al deze studies tonen aan dat het mogelijk is om economische groei te
combineren met een beter milieu. Dit vergt absolute ontkoppeling tussen
economische groei en milieudruk: toenemende productie en consumptie combineren met afnemend milieugebruik. De ecologische opgave is
enorm: voor broeikasgassen is omgerekend voor Nederland een reductie
nodig met een factor vier tot vijf (tachtig tot negentig procent). Voor mondiaal materiaalgebruik denkt het grondstofpanel van het unep dat een vergelijkbare reductie nodig is. Hiervoor is een radicale verbetering nodig van
de efficiëntie waarmee energie, materialen, water en land worden gebruikt.
Dit is niet alleen noodzakelijk, maar ook haalbaar.6 Eenvoudig is het echter niet. Temeer omdat blijkt dat een deel van de geboekte efficiëntiewinst
vaak wordt opgesnoept door het volume-effect: energiezuinige technieken
‘creëren’ meer behoefte aan energiegebruikende producten. Dit geldt bijvoorbeeld voor ledverlichting: die is zuiniger dan gloei- of spaarlampen,
maar volgens het credo ‘my home is my castle’ gebruiken we leds nu voor
de verlichting van de tuin of de buitenkant van het huis.
Nederland heeft een energie-intensieve economie en is een belangrijke
importeur en exporteur van grondstoffen. Nederland is dus kwetsbaar
voor prijsstijgingen en de beschikbaarheid van natuurlijke hulpbronnen.
Nederland is daarom gebaat bij een structuurverandering, gericht op de
vergroening van de economie. Zo draagt het inzetten op schone energie
ook bij aan een betere luchtkwaliteit, wat positieve effecten heeft voor
volksgezondheid en natuur. Ervaringen uit het verleden met afvalpreventie en energiebesparing leren dat ‘win-win’ goed mogelijk is, maar niet
onbeperkt. De mondiale trend naar vergroening biedt kansen voor Nederlandse bedrijven in verschillende sectoren. Het is dan ook van belang dat
in het huidige topsectorenbeleid wordt aangegeven hoe de kansen voor
groene groei in Nederland zijn te benutten.
Inzetten op groene groei kan een harde botsing met natuurlijke grenzen
voorkomen. De Wereldbank geeft aan dat als verstandige beleidsmaatregelen worden genomen, dit niet ten koste hoeft te gaan van de groei op korte
termijn.7 Of groene groei ons ook (versneld) uit de huidige recessie kan
helpen, is de vraag. Zo merkt het Centraal Planbureau (cpb) op dat inzetten op groene groei weliswaar leidt tot nieuwe kennis, werkgelegenheid en
nieuwe sectoren, maar dat tegelijkertijd andere sectoren zullen krimpen
in dit proces van creatieve destructie.8 Dat is helder, maar ‘business as
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usual’ zal vroeg of laat vastlopen. Om dit te voorkomen is de omgang met
gevestigde belangen en de begeleiding van bestaande sectoren in dit transitieproces van cruciaal belang. Vooralsnog houden die nu vaak vernieuwing tegen.
Groene groei zal in elk geval leiden tot een verschuiving van bruine naar
groene banen en op termijn tot een robuustere economische structuur.
Door efficiënter om te gaan met energie en materialen worden bedrijven
namelijk minder gevoelig voor toekomstige schaarste en prijsstijgingen.
Alles wat we aan hernieuwbaar hebben opgesteld (wind, zon, biogas)
maakt ons minder afhankelijk van prijsschommelingen in fossiele brandstoffen. Of groene groei uiteindelijk ook meer groei en banen oplevert
dan bruine groei, is onder meer afhankelijk van de bestaande economische structuur. Zo kent Nederland een relatief lage werkloosheid en is de
verwachting dat er op termijn eerder sprake is van een tekort dan van een
overschot aan arbeid. Groene groei moet voor Nederland dan ook niet zozeer gezien worden als het kortetermijnantwoord op de huidige economische crisis, maar als een bijdrage aan de versterking van de economische
structuur.
Voorwaarden voor groene groei
Groene groei is niet te realiseren met één druk op de knop. Ook is geen
blauwdruk te geven voor de implementatie van groene groei. Nieuwe planningsfilosofieën zetten veel meer in op het je richten op een maatschappelijk doel (‘groene groei’ = minder CO2, efficiënt gebruik van hulpbronnen,
geen grote milieueffecten) en het vervolgens uitlokken van innovatie en
het consequent voorrang geven aan die activiteiten die het geformuleerde
ideaal dichterbij brengen. Wat zijn belangrijke elementen van zo’n groenegroeistrategie?
Milieu in de prijzen
Op dit moment komen de werkelijke kosten van milieugebruik niet of
onvoldoende tot uitdrukking in de prijzen. Door de verborgen milieukosten beter in de prijzen tot uitdrukking te laten komen, wordt investeren
in schone en efficiënte technologie aantrekkelijker en verspilling juist
duurder. Dit kan bijvoorbeeld door minder CO2-rechten uit te geven voor
bedrijven die onder het Europese emissiehandelssysteem vallen, of door
een Europese energiebelasting in te voeren. Ook in Nederland kan het belastingstelsel verder worden vergroend. In 2010 bedroeg de opbrengst van
groene belastingen in Nederland circa 20 miljard euro, waarmee Nederland tot de koplopers in Europa behoorde. Deze opbrengst heeft het moge-
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lijk gemaakt de belasting op arbeid te verlagen. De opbrengst van groene
belastingen zal naar verwachting echter de komende jaren afnemen door
het schrappen van de belasting op verpakkingen, afval en water, tezamen
goed voor circa 750 miljoen euro.
Afschaffen perverse prikkels
Nederland kent nog steeds prijsprikkels die voor milieu juist de verkeerde
kant op werken. Het gaat vaak om vrijstellingen en verlaagde tarieven voor
specifieke belastingen. Zo is het tarief voor grootverbruikers van elektriciteit
en gas maar een fractie van wat kleinverbruikers betalen. Met zulke grote
tariefverschillen is het niet verwonderlijk dat in de sectoren met de laagste energiebelasting de minste besparing wordt gerealiseerd.9 Een ander
voorbeeld van zo’n perverse prikkel is de fiscale vrijstelling voor zakelijk en
woon-werkverkeer. Als deze zou worden verlaagd van 19 naar 12 cent per kilometer, zou dit de schatkist jaarlijks ongeveer 1 miljard euro opleveren. Een
extra argument voor deze verlaging van de vrijstelling is dat auto’s steeds
zuiniger zijn geworden. Afschaffen van alle zogenaamde milieuschadelijke
subsidies kan de Nederlandse schatkist een bedrag opleveren dat kan oplopen tot 10 miljard euro.10 Verbetering van de milieukwaliteit kan dus substantieel bijdragen aan bezuinigingen op de rijksbegroting.
Dynamische regulering
Beprijzing is geen panacee. Zo kan de laatste wilde tonijn wellicht worden verkocht voor 1 miljoen dollar, maar om soorten te beschermen ligt
regulering meer voor de hand. Zo kunnen eisen worden gesteld aan het
energieverbruik van producten zoals elektrische apparaten of auto’s. Daar
waar in Nederland emissiereducties van meer dan tachtig procent zijn gerealiseerd – zoals bij luchtverontreiniging en afval – blijkt dat regelgeving
ook een belangrijke rol heeft gespeeld. Duidelijke afspraken over emissienormen dragen bij aan innovaties en de verspreiding daarvan. Zo is rond
het afsluiten van het Kyoto-protocol een piek in patenten waarneembaar.
Met zogenaamde dynamische normstelling kunnen de eisen in de tijd naar
beneden worden bijgesteld en worden innovatieve bedrijven beloond met
een kostenvoordeel. Een voorbeeld hiervan is het Japanse ‘Top Runner’programma, waarvoor de overheid periodiek de best presterende bedrijven als ‘benchmark’ neemt voor het bepalen van normen.
Duurzame innovatie
Een belangrijke pijler onder groene groei zal innovatie zijn. De uitdaging
is te blijven zoeken naar nieuwe mogelijkheden om energie en materialen
efficiënter in te zetten in het productieproces, alsook massale toepassing
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van reeds bestaande efficiënte technieken te realiseren. Innovatie moet bovenal komen vanuit de bedrijven. Veel bedrijven zien al kansen in mondiaal snel groeiende markten voor groene technologie, en spelen daarop in.
Om een concurrentievoordeel te krijgen of te behouden wordt ingezet op
Research & Development voor het verhogen van de efficiëntie of substitutie van de input. Wie straks de beschikking over groene technologie heeft,
heeft een kostenvoordeel bij stijgende prijzen voor energie en grondstoffen. Vanuit het perspectief van groene groei staan we aan het begin van
een ‘groene race’. Bedrijven als Unilever en dsm sorteren hier al op voor. De
overheid stimuleert op verschillende manieren milieusparende innovaties, onder andere met subsidies en belastingvoordelen en door op te treden als ‘launching customer’. Het belang van die inkoopmacht moet niet
worden onderschat.
Visie
Belangrijk is ook dat de overheid een groene stip op de horizon zet. Daarmee committeert de rijksoverheid zich aan groene groei, ondersteunt dat
met stabiel beleid, en is tegelijkertijd bereid om te leren van ervaringen.11
Het terugdringen van regelgeving die groene groei in de weg staat, hoort
hierbij.
De waarde van waarden en betrokkenheid
Om een betere balans te krijgen tussen de keuzes in het heden en de gevolgen in de toekomst is het nodig om een grotere betrokkenheid in de
samenleving te realiseren en de discussie te voeren over wat ertoe doet. Dit
vraagt om een debat over de collectieve waarden die ertoe doen, ook vanuit
een langetermijnperspectief. Om dit mogelijk te maken zal vooruitgang
ook op een andere manier moeten
worden gemeten. Niet alleen gericht op de stromen, maar ook kijBelangrijk is dat de overheid een
kend naar de voorraden. Dus naast
groene stip op de horizon zet
bbp ook kijken naar de hoeveelheid
vis in de oceaan, fossiele brandstoffen in de bodem en de concentratie
broeikasgassen in de lucht. Dit is
niet alleen een enorme uitdaging voor de statistici, maar moet ook worden
ondersteund vanuit de politiek en samenleving; het gaat immers om ons
aller welzijn.
Markt en overheid zijn in de huidige economie niet tegengesteld aan
elkaar; ze hebben elkaar nodig. Overheden hebben daarbij ook de taak de
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waarden uit de samenleving te vertalen in wat wij van de economie willen.
In het licht van de ecologische vraagstukken gaat het er hierbij allereerst
om te voorkomen dat het maatschappelijk systeem zich verder ondergraaft. Daarnaast speelt natuurlijk ook de morele dimensie van het kapitalisme. Daarbij zou invulling kunnen worden gegeven aan principes als
rentmeesterschap en de zorgplicht voor toekomstige generaties.
Ook het bestuur zal zich moeten aanpassen. In een moderne en goed geïnformeerde samenleving zullen top-down besluiten zelden als optimaal
worden ervaren en op verzet van de samenleving stuiten, zeker wanneer
burgers en bedrijven veel regels zonder voordelen ervaren. Dit vraagt om
een andere interactie tussen overheid, bedrijfsleven en burgers.
Voor de overheid is het zaak hierover een heldere en aansprekende visie
te formuleren en een ‘nieuwe voorspelbaarheid’ te creëren omtrent wat zij
van de burger en het bedrijfsleven verwacht. Voor het bedrijfsleven is het
zaak de bedrijfsvoering en verdienmodellen aan te passen. Voor burgers is
het van belang vergroening niet alleen te zien als het oplossen van het abstracte milieu- en klimaatprobleem; het gaat uiteindelijk om de houdbaarheid van de kwaliteit van het leven zelf.
Noten
1

J. Rockström e.a., ‘A safe operating space
for humanity’, in: Nature 461 (2009), pp.
472-475.
2 oecd, Towards green growth. Parijs:
oecd Publishing, 2011. http://dx.doi.
org/10.1787/9789264111318-en.
3 unep, Towards a green economy. Pathways to sustainable development and
poverty eradication. 2011. http://www.
unep.org/greeneconomy/Portals/88/
documents/ger/GER_synthesis_
en.pdf.
4 ec, Roadmap to a resource efficient Europe. Communication from the European Commission, com 2011/571, Brussel:
ec, 2011.
5 S. Hallegatte, G. Heal, M. Fay en D.
Treguer, From growth to green growth. A
framework (Worldbank Policy Research
Working Paper 5872). 2011.
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6 Planbureau voor de Leefomgeving,
Pathways to sustainability. Achieving
major environmental and development
goals in 2050 (werktitel van een analyse
van het PBL voor Rio+20-analyse pbl).
Den Haag/Bilthoven: pbl, 2012 (te verschijnen).
7 S. Hallegatte e.a. 2011.
8 H. Stolwijk, Groene groei. Een wenkend
perspectief? (cpb Policy Brief 2011/12).
Den Haag: Centraal Planbureau, 2011.
9 A. de Buck, M.J. Blom, M. Smit en L.M.L.
Wielders, Convenant Benchmarking
Energie-efficiency. Resultaten en vrijstellingen energiebelasting. Delft: ce, 2010.
10 E. Drissen, A. Hanemaaijer en F. Dietz,
Milieuschadelijke subsidies, pbl-notitie
(publicatienummer 500209001). Den
Haag/Bilthoven: pbl, 2011.
11 M. Hajer, De energieke samenleving. Op
zoek naar een sturingsfilosofie voor een
schone economie. Den Haag: pbl, 2011.
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Rol van overheid verandert
in groene economie
Kiezen voor groene groei is onvermijdelijk. Het is groen
groeien of niet groeien. Met initiatieven ‘van onderaf ’
kan groene groei zorgen voor nieuwe banen en een pijler
van onze welvaart in de toekomst worden. De rol van de
overheid is daarbij geenszins uitgespeeld, maar verandert
wel wezenlijk van karakter. Niet langer moet de overheid
Vadertje Staat of Moedertje Albedil willen zijn; ze heeft
de opdracht om creatief mee te bewegen met de vele
burgerinitiatieven en innovaties in het bedrijfsleven.
door Ruud Lubbers & Paul van Seters
Lubbers is oud-minister-president en Van Seters is hoogleraar globalisering en duurzame ontwikkeling aan de TiasNimbas Business School van de Universiteit van Tilburg.

Het afgelopen jaar is Nederland net als veel andere westerse landen
op harde wijze geconfronteerd met het wegvallen van de economische
groei ten gevolge van de ontregeling van de financiële markten en oplopende overheidstekorten. Tegelijkertijd wijzen ontwikkelingen als maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) en corporate social responsibility (csr) met steeds meer urgentie op de noodzaak te kiezen: groen
groeien of niet groeien? De onvermijdelijkheid van deze keuze lijkt in
de eerste plaats een uitdaging voor het bedrijfsleven. Maar wat betekent
dit voor de rol van de overheid? Treedt die alleen maar terug, of is die
hier juist op een andere, maar niet minder actieve wijze bij betrokken?
De introductie van de green deals door het kabinet-Rutte-Verhagen zijn
tekenen van een nieuwe wind in de samenleving en van de transitie naar
een groen soort van ondernemen.
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Economische groei
In de wetenschap wordt het begrip ‘economische groei’ van oudsher opgevat als de toename van economische activiteit vergeleken met een eerder
meetpunt. Wereldwijd de meest gebruikte indicator is de procentuele
toename van het bruto nationaal product (bnp). Economische groei die op
deze wijze wordt gemeten zegt uiteraard alleen iets over kwantiteit, niet
over kwaliteit.
De aandacht voor de beperkingen van deze wijze van meten dateert niet
van vandaag of gisteren. Niet alleen in de wetenschap maar ook in de politiek en meer algemeen in de samenleving klinkt steeds dringender de roep
om een alternatieve benadering. Zou economische groei niet ook kunnen,
en moeten, bijdragen aan duurzame ontwikkeling, dat wil zeggen aan
de sociale en ecologische kwaliteit van samenlevingen? Dit is historisch
de achtergrond van de toenemende populariteit van het idee van ‘groene
groei’. Onder groene groei verstaat men dan die economische groei die
leidt tot de transitie naar een duurzame of groene economie.
Groei vergt investeringen en vertrouwen; zonder deze is er recessie.
Het casinokapitalisme van de financiële markten en te hoge schulden van
overheden leiden in onze landen tot economische achteruitgang – tenzij
er nieuwe groei-impulsen komen. Vroeger gebeurde dat door oorlogen of
ontsluiting van nieuwe markten; nu kan dat door groen te gaan groeien. Alleen op die wijze zijn wij in staat de banen te creëren die noodzakelijk zijn
om onze welvaart op peil te houden.
De economische crisis heeft de aandacht onder burgers en in het bedrijfsleven voor het idee van groene groei, en voor de taak van de overheid
daarbij, alleen maar versterkt. Het gevaar ligt immers op de loer dat politici – en hun kiezers! – zó geobsedeerd raken door staatsschulden, dat zij
uitsluitend bezig zijn met bezuinigen en aan economische groei, laat staan
groene groei, helemaal niet toekomen. Nieuwe impulsen om het denken
over groene groei te stimuleren zijn daarom zeer welkom. Maar voordat
we kijken naar wat er in Nederland op dit terrein gebeurt, vragen we eerst
aandacht voor een aantal internationale initiatieven.
Nieuw denken over groene groei
Internationaal zijn er vier opvallende voorbeelden van het nieuwe denken
over groene groei. In juni 2010 ging in Seoul het Global Green Growth Institute (gggi) van start. Dit ambitieuze initiatief van de Zuid-Koreaanse
regering vertegenwoordigt een nieuw soort internationale organisatie: interdisciplinair, met deelnemers uit uiteenlopende sectoren, en gericht op de
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opkomende economieën en ontwikkelingslanden. Het gggi streeft op allerlei manieren, en met een opvallend groot budget, naar de ontwikkeling van
groene groei als het nieuwe, wereldwijde paradigma van economische groei.
In februari 2011 publiceerde het United Nations Environment Programme
(unep) een rapport getiteld Towards a green economy. Pathways to sustainable development and poverty eradication. Dit lijvige rapport dient vooral ter
voorbereiding van de Rio+20-conferentie over duurzame ontwikkeling van de
Verenigde Naties, die in juni 2012 in Rio de Janeiro wordt gehouden. De centrale boodschap van het rapport is dat
vergroening van de economie geen
Vergroening van de economie is
rem is voor groei, maar juist een nieugeen rem voor groei, maar juist
we motor daarvoor; dat die vergroening netto goede banen genereert;
een nieuwe motor daarvoor
en dat zij een belangrijke strategie is
om structurele armoede te verhelpen.
Het rapport probeert ook om beleidsmakers te motiveren om de voorwaarden
te creëren voor nieuwe investeringen in een groene economie.
In mei 2011 lanceerde de Organisatie voor Economische Samenwerking
en Ontwikkeling (oeso) haar Green Growth Strategy. De kern van deze strategie bestaat uit een viertal nauw met elkaar samenhangende rapporten.
De oeso benadrukt ‘dat de crisis veel landen ervan heeft overtuigd dat een
ander soort economische groei nodig is’ en dat een strategie van groene
groei reële mogelijkheden biedt om de crisis te boven te komen.
Op 26 januari 2012 vond in Brussel een policy dialogue plaats over een
nieuw rapport van het European Policy Centre (ecp), getiteld ‘Green revolution. Making eco-efficiency a driver for growth’. Bij die gelegenheid benadrukte de Deense minister voor Europese Zaken, Nikolai Wammen, dat
een ‘groen Europa’ een van de vier prioriteiten is van het Deense voorzitterschap van de eu in de eerste helft van 2012. Volgens Wammen is groene
groei een voorwaarde voor de toekomstige welvaart van Europa. Zijn eigen
land loopt daarin voorop: ‘In Denemarken geloven wij dat de volgende
industriële revolutie groen zal zijn.’
Deze vier voorbeelden maken duidelijk dat er de afgelopen twee jaar
wereldwijd veel werk is gemaakt van het idee van groene groei, en dat er
inmiddels een schat aan plannen en ervaringen bestaat die dat idee hebben
veranderd van een utopische droom in een realiseerbare werkelijkheid.
Het duurzaamheidsbeleid van het kabinet-Rutte-Verhagen
Ook het duurzaamheidsbeleid van het kabinet-Rutte-Verhagen heeft zich
onmiskenbaar laten inspireren door deze opvallende trend. Het officiële
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kabinetsbeleid met betrekking tot duurzaamheid is neergelegd in de
‘Agenda duurzaamheid; een groene groei-strategie voor Nederland’, zoals
toegestuurd aan de Tweede Kamer op 3 oktober 2011.
Het eerste van de drie hoofdstukken van de Agenda Duurzaamheid is
getiteld ‘Groene Groei’. Daaruit blijkt zonneklaar dat het kabinet het idee
van groene groei enthousiast heeft omarmd. Dat is in onze ogen ook terecht, want de ontwikkeling van een duurzame economie kan in bepaalde
bedrijven zeker banen kosten, maar de nieuwe banen die dankzij groene
groei ontstaan zullen dit ruimschoots compenseren.
Een van de opvallendste onderdelen van de Agenda Duurzaamheid is
de aankondiging van ‘green deals’ die het kabinet sluit met bedrijven en
maatschappelijke partijen. Sterker nog, op dezelfde dag dat het kabinet
zijn Agenda Duurzaamheid aan de Tweede Kamer aanbood, presenteerden minister Maxime Verhagen van Economie, Landbouw en Innovatie en
staatssecretaris Joop Atsma van Infrastructuur en Milieu de Agenda Duurzaamheid aan het grote publiek en ondertekenden zij de eerste green deals
met de samenleving.
Het officiële kabinetsbeleid met betrekking tot de green deals is neergelegd in een stuk getiteld ‘Green Deal’, zoals eveneens op 3 oktober 2011
toegestuurd aan de Tweede Kamer. De Green Deal geeft in grote lijnen aan
waarom het kabinet denkt met afzonderlijke green deals een sterk instrument in handen te hebben om zijn plannen voor groene groei te verwezenlijken. Daarnaast bevat het stuk in totaal 59 verschillende deals of afspraken tussen overheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke
organisaties over projecten voor de realisering van groene economische
groei. Concrete voorbeelden van dergelijke green deals zijn: waterschappen die duurzame energie uit hun rioolslib gaan halen en zo voor veertig
procent in hun eigen energie gaan voorzien; Verenigingen van Eigenaren
die makkelijker decentraal energie kunnen opwekken, zodat zonnepanelen op woonhuizen rendabeler worden; boeren die in samenwerking met
energiebedrijven uit mest biogas gaan maken; de gemeente Amsterdam
die vanaf 2015 nieuwbouw klimaatneutraal maakt.
Men hoeft uiteraard geen doorgewinterde cynicus te zijn om te constateren dat het kabinet-Rutte-Verhagen voor deze benadering kiest omdat
het op dit moment ontbreekt aan publieke middelen om grootschalig te
investeren in duurzaamheid. Maar de green deals zijn in onze ogen toch
eerst en vooral tekenen van een nieuwe wind in de samenleving, en van
de transitie naar een ander soort ondernemen gericht op een ander soort
groei. Het grote belang van impulsen van onderop klonk ook door in de
laatste kersttoespraak van koningin Beatrix, waarin zij uitweidde over
de maatschappelijke betekenis van duurzaamheid. De koningin citeerde
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het Handvest van de Aarde, vroeg aandacht voor de ethische dimensie van
duurzaamheid en wees erop dat er al heel veel gebeurt op dit vlak: ‘ondernemers richten zich meer en meer op verantwoorde productie (…) al die
hoopgevende aanzetten tot verandering vanuit de maatschappij (…) het
zijn juist de jongeren die ons vandaag daartoe aansporen.’
Dezelfde inzet blijkt uit een initiatief van het Nederlandse bedrijfsleven
dat werd aangekondigd op het recente World Economic Forum in Davos.
AkzoNobel, dsm, FrieslandCampina, Heineken, klm, Philips, Shell en Unilever hebben onlangs de Dutch Sustainable Growth Coalition (dsgc) opgericht, met als doel het gezamenlijk bevorderen en promoten van businessmodellen gebaseerd op duurzame groei. Volgens de dsgc, voorgezeten
door oud-premier Jan Peter Balkenende, ‘is duurzaamheid een aanjager
van economische groei geworden’.
Green deals zijn geen symboolpolitiek
In de media werden de green deals van het kabinet na de presentatie op 3
oktober opvallend kritisch ontvangen. De reactie was vooral dat het in feite
gaat om 59 ‘green dealtjes’1 of dat de initiatieven ‘in omvang te klein zijn’.2
Die kritiek werd gedeeld door invloedrijke vertegenwoordigers van de
duurzaamheidsbeweging in Nederland, zoals Jan Rotmans van Urgenda
(‘het goede instrument op het verkeerde moment’) en Marga Hoek van De
Groene Zaak (‘te vrijblijvend’).
Het scherpste commentaar kwam, wellicht niet helemaal onverwacht,
van de oppositiepartijen in de Tweede Kamer. GroenLinks-fractievoorzitter
Jolande Sap veegde in een opiniestuk de vloer aan met minister Verhagen:
‘Het beeld dat blijft hangen is een minister die links en rechts is wezen
shoppen bij ondernemers. Dat resulteerde in een mooie lijst, maar die
was er ook zonder deze Green Deal gekomen. Zonder zelf de structuren te
doorbreken die belemmeren dat groen de norm wordt, is er geen sprake
van een deal. We zien slechts een minister die pronkt met andermans veren. Een gemiste kans.’3
Met deze en soortgelijke kritiek zijn wij het niet eens. Naar onze overtuiging doorbreekt de Green Deal wel degelijk oude denkbeelden en
structuren. De Green Deal is niet louter symboolpolitiek, maar vertegenwoordigt nu juist een nieuwe benadering die aanhaakt bij de opkomst
van de duurzaamheidsbeweging en die deze beweging alle ruimte geeft
– ruimte waarzonder het tot stand brengen van een duurzame(re) samenleving een illusie zal blijven. De filosofie van die nieuwe benadering
wordt in de inleiding van de Green Deal treffend als volgt omschreven:
‘Niet langer bepaalt de overheid en is het aan de rest van de samenleving
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om zich aan te passen. Maar het gaat steeds meer om een samenspel tussen overheid, bedrijfsleven en andere stakeholders, zoals kennisinstellingen en ngo’s. Daarbij moeten overheden en grote bedrijven de creativiteit van onderaf benutten.’
Het tegenstrijdige van de reacties
De critici van de Green Deal
van de critici van de Green Deal is
benadrukken in hun afwijzing
dat zij, in hun afwijzing van deze
afspraken, de bijzondere betekenis
van deze afspraken alleen maar
ervan alleen maar benadrukken.
de bijzondere betekenis ervan
Want Urgenda kondigde aan niet op
de uitvoering van welke green deal
ook te gaan zitten wachten: ‘Wij komen op 11 november met concrete plannen om honderdduizenden woningen aan te pakken.’4 En De Groene Zaak,
die 120 ondernemingen vertegenwoordigt die serieus werk maken van
duurzaamheid, behoorde uiteindelijk niet tot de ondertekenaars van de
Green Deal, maar gaat natuurlijk onverdroten door met zich inzetten voor
de vergroening van de Nederlandse economie – inderdaad, ‘van onderaf ’.
Deze nieuwe benadering van duurzaamheid staat ook centraal in Kiezen
en verbinden, het recente rapport van het Strategisch Beraad van het cda. In
dat rapport is de kern van het nieuwe denken over duurzaamheid en groene groei treffend als volgt samengevat: ‘Meer duurzaamheid is gelukkig
niet alleen een zaak van de overheid. Integendeel, overal in de Nederlandse
samenleving nemen burgers en bedrijven initiatieven om duurzaamheid
te bevorderen. Ze wachten niet op de overheid, maar gaan zelf aan de slag.’
Het rapport maant de overheid de nieuwe burgerinitiatieven ‘te koesteren
en waar mogelijk te bevorderen’: ‘Er zijn hier bijvoorbeeld belangrijke
mogelijkheden om in decentrale samenwerkingsverbanden – bewoners
van een wijk, bedrijven, coöperaties, verenigingen – duurzame energie op
te wekken. De politiek kan het tempo van deze ontwikkelingen soms niet
bijbenen.’5
Een goed voorbeeld van dit ‘tempo’ en van ‘zelf aan de slag gaan’ is te
vinden bij Energie-U, een nieuwe vereniging van burgers en bedrijven in
Utrecht (opgericht 5 oktober 2010; thans 240 leden). Op haar site omschrijft
de vereniging zich in deze woorden: ‘Energie-U is het vehikel om voorstanders van duurzame energie een stem te geven en ook gewoon alvast aan
de slag te gaan met kleine initiatieven op gebied van besparen en opwekken.’ De vereniging is op allerlei fronten actief, waaronder het stimuleren
van windenergie. In het najaar van 2011 is de vereniging door de gemeente
Utrecht verkozen boven een commercieel energiebedrijf om plannen te
ontwikkelen voor een windpark op het industrieterrein Lage Weide.
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Duurzaamheidsbeweging groeit
De toekomst is aan vertegenwoordigers van de duurzaamheidsbeweging,
zoals Energie-U, Urgenda en De Groene Zaak. Groene groei maakt ons
bewust van de omvang van de duurzaamheidsbeweging, maar verschaft
hieraan tegelijkertijd belangrijke nieuwe impulsen. Maatschappelijke
organisaties die zich inzetten voor groene groei geloven in eigen kracht.
Als dat zo uitkomt of nodig is, werken zij nauw samen met overheden en
bedrijven, maar ze zijn daarvan niet afhankelijk. Dat leidt tot nieuwe vormen van samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en civil society. De
rol van de overheid is dus geenszins uitgespeeld, maar verandert wel wezenlijk van karakter. Niet langer Vadertje Staat of Moedertje Albedil, maar
een overheid die creatief meebeweegt met burgerinitiatieven en innovaties
in het bedrijfsleven. Dit nieuwe samenspel is ook letterlijk zichtbaar in de
Agenda Duurzaamheid en de Green Deal van het kabinet-Rutte-Verhagen.
Onder het motto ‘zelf aan de slag’ en met initiatieven ‘van onderaf ’ zorgt
groene groei voor nieuwe banen, en wordt het de pijler van onze welvaart
in de toekomst.
Noten
1 de Volkskrant, 7 oktober 2011.
2 nrc Handelsblad, 4 oktober 2011.
3 de Volkskrant, 8 oktober 2011.
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Lobbyen voor (on)duurzaamheid
Achter de duurzaamheidspolitiek gaat dikwijls een door het
bedrijfsleven betaalde lobby schuil. Lobbyen is legitiem als
de belangen die daarachter schuilgaan transparant worden
gemaakt. Dat is in de discussie over het klimaat steeds
minder vaak het geval. Belangrijke pressiegroepen proberen
met behulp van selectieve informatie en door deze eindeloos
te herhalen, de publieke opinie te beïnvloeden. En met succes.
De scepsis over klimaatverandering nestelt zich diep in ons,
terwijl die op ondeugdelijke argumenten berust.
door Jan Paul van Soest
De auteur is partner in De Gemeynt, een corporatie van adviseurs en entrepeneurs op
het gebied van duurzame economie.

Actualiteit 1: ‘Canada ruziet met eu over olie uit teerzand’, meldt
Trouw.1 Dat is lobby 1.0: lobby’s van bedrijven verdedigen belangen. Actualiteit 2 komt uit The Guardian: Nederlandse regering verzet zich tegen
eu-plan teerzandolie.2 Gevalletje lobby 2.0: overheden en bedrijven spannen samen. Actualiteit 3, waarover in tal van media is bericht, geeft zicht
op lobby 3.0: industriebelangen financieren de Amerikaanse politieke
‘denktank’ Heartland Institute om de klimaatwetenschap te ondermijnen.
Lobbyen voor of tegen duurzaamheid, in Nederland, en door Nederland,
hoe werkt dat eigenlijk?
Actualiteiten 1 en 2 gaan over een plan van de eu om motorbrandstoffen
uit teerzandolie als extra vervuilend aan te merken. Een soort malusregeling in de eu-motorbrandstoffenrichtlijn voor brandstoffen op teerzandbasis. Onder meer bp, Shell en Total hebben belangen in de Canadese
teerzanden. Zij zien niet graag dat de afzet van producten uit teerzanden
wordt bemoeilijkt door artikel 7A van de eu-richtlijn, die de brandstoffen
onderscheidt naar CO2-voetafdruk van de grondstoffen. Dat deze bedrijven lobbyen tegen het eu-voornemen is niet verwonderlijk; opmerkelijk is
wel dat de Nederlandse regering zich ook keert tegen het eu-plan.
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Lobby 1.0: belangenbehartiging
Lobby’s van bedrijven die belangen verdedigen, lobby 1.0, zijn begrijpelijk, en ook redelijk transparant en traceerbaar. Advertenties en campagnes kunnen een rol spelen, ambtenaren en politici kunnen met brieven
en mails worden bestookt, een onderzoek of analyse zet de standpunten
kracht bij, hier en daar wordt een seminar belegd, en er worden bezoeken
gebracht aan politici of medewerkers. Doe-het-zelvers kunnen hun lobbykennis opvijzelen door bijvoorbeeld Het Grote Lobbyboek of andere publicaties te lezen.3 En als dat niet genoeg is stellen verschillende bureaus voor
public affairs hun diensten beschikbaar. Die worden geacht zich te houden
aan een duidelijk handvest oftewel beroepscode: ‘De public-affairsbeoefenaar is in alle gevallen open en eerlijk in zijn of haar contacten met politici,
ambtenaren en andere belanghebbenden. Hij of zij: spreekt altijd de waarheid over wie hij of zij is en voor wie hij of zij werkt en welke belangen hij
of zij vertegenwoordigt; is verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en
accuraatheid van verstrekte informatie jegens belanghebbenden; maakt de
gesprekspartner altijd kenbaar wie hij of zij is en voor wie hij of zij werkt.’
Daarnaast, niet onbelangrijk, is er bij lobby 1.0 enig evenwicht. Tegenover bedrijven die zich hard maken voor hun belangen staan andere bedrijven die juist voor belangen opkomen die daarmee strijdig zijn. Onevenwichtigheden kunnen zijn dat grotere bedrijven gemakkelijker mensen en
middelen kunnen vrijmaken om te lobbyen dan kleine bedrijven, en dat
bestaande belangen gemakkelijker te behartigen zijn dan belangen die
zich nog moeten manifesteren (economische kansen die nog niet verzilverd zijn) of belangen zonder stem, zoals een veerkrachtige natuur en een
stabiel klimaat. In dat laatste geval kunnen maatschappelijke organisaties
inspringen. Inmiddels ontstaan ook gevestigde economische belangen
in duurzaamheid, die hun positie via lobby verdedigen en proberen uit te
breiden. Om die reden heeft een groep vooruitstrevende bedrijven twee
jaar geleden De Groene Zaak opgericht.4
Via lobby 1.0 kunnen politici zich een beeld vormen van een breed scala
aan belangen en de opvattingen, alsook de kennis, die deze opvattingen ondersteunen. Want dat is volgens ‘lobbyprofessor’ Rinus van Schendelen de
crux: ‘Doe je huiswerk, maak geen lawaai en zorg vooral dat je op de agenda
komt.’ De factor kennis en argumenten is doorslaggevend. Van Schendelen:
‘Zeker 85 procent van het serieuze lobbywerk bestaat momenteel uit deskresearch. Kijk je naar de beste lobbyisten in Brussel, dan zie je dat die gasten
misschien nog maar tien tot vijftien procent in de wandelgangen verkeren.’5
Hoe een dergelijke lobby uiteindelijk uitpakt in de beleidsvorming is voor
zover bekend niet systematisch onderzocht. Wie weet komt lobby 1.0 zelfs
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de kwaliteit van de besluitvorming ten goede, omdat zo kennis en ideeën
worden aangereikt die niet door de ambtelijke en politieke voorportalen
zelf worden geproduceerd. Blijft wel de kans op onevenwichtigheden: het
overwicht van de grote bedrijven boven de kleinere, en dat van bestaande
belangen boven belangen die nog in de kinderschoenen staan. Daar moeten
de parlementariërs en bewindslieden dan maar doorheen kunnen kijken.
Lobby 2.0: overheden en bedrijven
Maar wat als overheden bij internationale onderhandelingen voor de kar
van bedrijfsbelangen worden gespannen, lobby 2.0? Dan wordt het twijfelachtig, en vooral ook een stuk minder transparant. Is wat goed is voor de
oliebedrijven met belangen in de teerzanden, of voor Canada, automatisch
ook goed voor Nederland? Hoe definieert een kabinet of Kamerlid dat de
standpunten van een bedrijf of branche overneemt eigenlijk het algemeen
belang? Hoe is de afweging tot stand gekomen?
Neem het dossier ‘Teerzanden’. De Canadese overheid wil zijn teerzandolie laten exploiteren. Dat spekt de staatskas. Enkele oliemaatschappijen
hebben er concessies, en hebben de technologie om uit de bitumenachtige
massa hoogwaardige motorbrandstoffen te maken. Winning zowel als raffinage kosten echter aanzienlijk meer energie, waardoor de uitstoot van
broeikasgassen per liter motorbrandstof zo’n twintig procent hoger is dan
wanneer deze uit lichtere oliesoorten (crudes) wordt gemaakt. Een recente
schatting laat zien dat het volledig opstoken van de hele Canadese voorraad
teerzandolie zo’n 0,36 graden Celsius extra klimaatopwarming geeft, boven
op de bijna 1 graad opwarming sinds het begin van de industriële ontwikkeling.6 Deze 0,36 graden is substantieel ten opzichte van een mondiaal
afgesproken maximale temperatuurverhoging van 2 graden, maar overigens
altijd nog peanuts in vergelijking met de opwarming die het opstoken van
de wereldkolenvoorraad zou betekenen: een verbijsterende 15 graden.
Artikel 7A van de Europese motorbrandstoffenrichtlijn beoogt niet alleen de emissies te regelen die bij verbranding van benzine en diesel op
eu-grondgebied ontstaan, maar ook de extra emissies bij winning en verwerking van teerzandolie.
Via de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) verkregen documenten laten zien hoe dicht de Nederlandse overheid aanschurkt tegen het
standpunt van de oliemaatschappijen en hun koepelorganisaties.7 Uit de
vrijgegeven mailwisselingen blijkt hoe de ideeën van de oliebedrijven de
opvattingen van de departementen en politieke kopstukken beïnvloeden
op basis waarvan Nederland in Europa zijn politieke invloed probeert
aan te wenden in dezelfde richting als de bedrijven doen. Met als inzet
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artikel 7A verwijderd of gewijzigd te krijgen. Lobby 1.0 gaat hier over in
lobby 2.0: bedrijven en staten die hand in hand optrekken.
Voor nu is niet zozeer relevant of de politieke afweging (teerzandwinning
zonder klimaatrestricties) een juiste is, dan wel of deze afweging in het algemeen belang van ons land is. Daarover is discussie mogelijk, en wenDocumenten laten zien hoe
selijk. Het punt is dat lobby 2.0 niet
dicht de Nederlandse overheid
transparant is, en juist dat beperkt
de mogelijkheid om het politieke
aanschurkt tegen het standpunt
debat goed geïnformeerd te voeren
van de oliemaatschappijen
en over de keuzes verantwoording
af te leggen. De plussen en minnen
van de opstelling van Nederland in de teerzandkwestie liggen immers niet
duidelijk op tafel: hoe is de afweging überhaupt tot stand gekomen? Wat
zijn de voordelen voor de bedrijven van het Nederlandse standpunt, en welk
voordeel ontleent Nederland daar vervolgens aan? Hoe verdraagt het Nederlandse standpunt zich tot de internationale klimaatdoelstellingen die ons
land ondersteunt? Hoe wordt het klimaatrisico dat inzet van teerzandolie
met zich meebrengt gewogen tegen de economische baten, voor Canada,
voor Nederland? Gebrek aan transparantie van lobby 2.0 houdt dergelijke
wezenlijke vragen ten onrechte buiten het politieke debat.
Lobby 3.0: twijfel zaaien
In vergelijking met lobby 3.0 is lobby 2.0 echter een toonbeeld van openheid en zuiverheid. Het fascinerende is: we zijn ons van het bestaan en
de invloed van lobby 3.0 amper bewust. Het model wordt vooral in de
Verenigde Staten gepraktiseerd8 en is daar uitgevonden, maar de ideeën
die van daaruit de wereld in worden geslingerd missen hun uitwerking in
Nederland niet. Lobby 3.0 is bedacht door de tabaksindustrie met hulp van
public-affairsbureaus als Hill & Knowlton, die destijds de hand lichtten
met wat nu een centrale richtlijn is voor public affairs: het geven van betrouwbare en accurate informatie aan de stakeholders.
Kern van lobby 3.0 is het twijfel zaaien bij onderwerpen waar de wetenschap een tamelijk eenduidig beeld begint te ontwikkelen, als die wetenschappelijke consensus aanleiding voor beleidsmaatregelen zou kunnen
zijn. Dat werkt uitstekend als politiek en publiek zich van de stand van de
wetenschap nog niet zo bewust zijn, en voorkomt dat ze zich daarvan überhaupt bewust worden. Op dit grensvlak tussen wetenschap en publiek en
politiek debat slaan de twijfelzaaiers hun slag.
Met behulp van professoren en doctoren die bij nader onderzoek maar
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zelden wetenschappelijke publicaties op klimaatgebied op hun naam
blijken te hebben, en die verbonden zijn aan ‘denktanks’ als het Heartland
Institute en het Cato Institute, creëert lobby 3.0 een beeld dat de klimaatwetenschap er nog láng niet uit is. Belangrijke media zoals Fox News en The
Wall Street Journal versterken die boodschap, die via een goed georganiseerd netwerk van blogs en andere echokamers eindeloos wordt herhaald.
Een bekende pr-techniek: door herhaling wordt in de perceptie zelfs de
grootste leugen uiteindelijk waar. De politiek kan dan zeggen: bij twijfel
niet inhalen. Die strategie is met succes toegepast en wordt nog steeds toegepast bij onder meer de relatie tussen roken en gezondheidsschade, cfk’s
en het gat in de ozonlaag, zwavel- en stikstofoxiden en verzuring, en is de
laatste vijftien, twintig jaar ook in het klimaatdebat ingezet.
Paralleluniversum
Langzamerhand is vooral in de vs een complete parallelle ‘sceptische’
werkelijkheid gecreëerd, waarvan de echo’s ook in ons land het politieke
discours zijn gaan beïnvloeden. Veel van de sceptische argumenten die in
ons land de ronde doen blijken te herleiden tot Amerikaanse bronnen, de
vele Amerikaanse denktanks en de daaraan verbonden echokamers en desinformatiesites. Gemaltraiteerde grafieken, drogredeneringen, selectief
winkelen in de wetenschappelijke literatuur – de hele set van hele leugens,
halve waarheden en irrelevante feiten is de oceaan overgestoken en in onze
media en breinen geland. Ze spelen in op basale emoties: de angst dat
streng klimaatbeleid onze materiële verworvenheden op het spel zet, en de
afkeer van overheidsingrijpen. En ze penetreren in de politieke arena’s.
Het kabinet-Rutte werd levensvatbaar dankzij de gedoogsteun van de
pvv, een partij die en bloc de klimaatwetenschap afwijst en niet schroomt
klimaatwetenschappers bedriegers en zakkenvullers te noemen. Maar ook
stromingen binnen cda en vvd tonen zich ontvankelijk voor het sceptische
paralleluniversum. Bij de vvd getuigt bijvoorbeeld de motie-Neppérus daarvan, die de regering verzoekt ‘zich ervoor in te zetten dat zaken bij het ipcc
[het International Panel on Climate Change] echt anders gaan worden aangepakt en dat ook klimaatsceptici bij vervolgstudies worden betrokken’.
De motie-Neppérus, die gesteund werd door nagenoeg alle partijen, inclusief het cda, roept welbeschouwd op tot het betrekken van lobbyisten in
expertvermomming bij een wetenschappelijk proces. In wezen is de motieNeppérus voor wie de werkelijke achtergronden van de scepsis kent, een knieval voor bedrijven die hun winsten door klimaatbeleid bedreigd zien, en voor
het utopisch vrijemarktdenken, dat alles doet om overheidsingrepen tegen te
houden, desnoods een loopje nemen met de waarheid. Het ultieme succes van
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lobby 3.0. Staatssecretaris Atsma vond in deze onmogelijke situatie een slimme uitweg door de kritische journalist Marcel Crok, auteur van het boek De
staat van het klimaat, voor die klus vragen.9 Crok is een van de weinige sceptici
in ons land wiens argumenten door klimaatwetenschappers serieus worden
bekeken. Opmerkelijk genoeg is Crok gevraagd te kijken naar ipcc-werkgroep
i, waarin de natuurwetenschappelijke basis centraal staat. Juist in dat deelrapport zijn geen noemenswaardige fouten gevonden. De ophef over de ‘fouten’,
of beter: onnauwkeurigheden en slordigheden, betrof vooral werkgroep ii,
over de gevolgen van klimaatverandering. De twijfel- en ondermijningsstrategie richt zich evenwel vooral op de natuurwetenschappelijke basis.
Ongemerkt begint lobby 3.0 zich van ons denken meester te maken: de desinformatie die systematisch wordt geproduceerd en verspreid om kapitaalkrachtige gevestigde belangen en de ideologie van de vrije markt te dienen,
wordt inmiddels ook in ons land serieus genomen, en nestelt zich in de primitiefste delen van onze hersenen: de privatisering van ons limbisch systeem.
Zo verandert, onder invloed van de verwerpelijke maar buitengewoon
effectieve tabakslobbystrategie, langzamerhand ook in Nederland het
speelveld. Is lobby 1.0 nog legitiem en rechtdoorzee belangen behartigen,
met als beperkt en overzienbaar risico een zekere eenzijdigheid, met
lobby 2.0, waarin bedrijven en staten hand in hand optrekken, verdwijnt
de transparantie. Dat belemmert een open maatschappelijk en politiek
debat. Via lobby 3.0 wordt ons wereldbeeld aangepakt, geframed, wordt de
waarheid gemanipuleerd en de wetenschap die belangen kan bedreigen
onderuitgehaald. Lobby 3.0 zet de verworvenheden van de verlichting en
de democratie zelf op het spel. Vandaar de uitspraak van topeconoom Bill
Nordhaus in een recente repliek op de sceptici: ‘Wetenschappers, burgers
en onze leiders zullen extreem waakzaam moeten zijn om vervuiling van
het wetenschappelijk proces door de handelaren in twijfel te voorkomen.’10
Noten
1 Trouw, 23 februari 2012.
2 http://www.guardian.co.uk/environment/damian-carrington-blog/2012/
jan/16/oil-tar-sands-canada-europenetherlands-uk-fuel
3 Erik van Venetië en Jaap Luikenaar,
Het Grote Lobbyboek. Zutphen:
Plataan, 2006.
4 www.degroenezaak.com
5 http://managementscope.nl/magazine/artikel/384-rinus-van-schendelen
6 http://climate.uvic.ca/people/nswart/
Alberta_Oil_Sands_climate.html
7 http://www.rijksoverheid.nl/bestan-
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den/documenten-en-publicaties/
wob-verzoeken/2011/12/30/bijlage-2bij-besluit-wob-verzoek-oliewinninguit-teerzandenen-brandstofkwaliteitsrichtlijn.pdf
8 Jan Paul van Soest, Klompen in de machinerie. Bewuste en onbewuste sabotage
van de transitie naar een duurzame
energiehuishouding. Klarenbeek: De
Gemeynt, 2011. Essay in opdracht van de
Raad voor de Leefomgeving.
9 Marcel Crok, De staat van het klimaat.
Amsterdam: Paradigma, 2010.
10 http://www.nybooks.com/articles/
archives/2012/mar/22/why-global-warming-skeptics-are-wrong/
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‘Heldere strategie in strijd tegen
klimaatopwarming ontbreekt’
In gesprek met Dick Benschop
door Frank van den Heuvel & Paul van Velthoven
Van den Heuvel is directeur Public Affairs bij TNO en Van Velthoven is lid van de redactie van Christen Democratische Verkenningen.

In de strijd tegen de klimaatopwarming ontbreekt het aan een
heldere strategie van de Europese overheid, meent Dick Benschop,
voormalig staatssecretaris Buitenlandse Zaken in het kabinetKok II en sinds vorig jaar november president-directeur van Shell
Nederland. Vermindering van de uitstoot van CO2 moet volgens
hem absolute prioriteit krijgen om in de buurt te komen van de
klimaatdoelstellingen. ‘Al het andere is bijzaak.’

Shell werkt nadrukkelijk mee aan het proces van verduurzaming en energietransitie en praat ook volop mee in het debat
daarover. Wat is Shells belangrijkste
drijfveer daarvoor?

die plaats moet vinden. De tweede dimensie
houdt verband met het feit dat je niet naar
het energiesysteem kunt kijken zonder rekening te houden met de water- en voedselvoorziening. Die systemen raken elkaar en
hebben overlappende claims. Ten slotte: we

‘We gebruiken het woord duurzaamheid

bestaan al honderdtwintig jaar en we willen

als zodanig niet vaak. Maar het raakt in de

zeker nog honderdtwintig jaar bestaan. Dat

eerste plaats het hart van ons als energiepro-

kun je ook als een aspect van duurzaamheid

ducerend bedrijf: het gaat om de toekomst

zien. Wat dat betreft heeft Shell natuurlijk al

van de energievoorziening en de transitie

de nodige ontwikkelingen doorgemaakt.’
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Je hoort overal dat we met de olie-, gasen kolenvoorraden nog enkele decennia
vooruit kunnen. Met welke scenario’s
houdt u rekening?
‘Wij steken veel tijd in samenwerking met
denktanks, met externe instituten om de
grote trends te begrijpen in de wereld, de
zogenaamde hard truths in onze scenario’s.
Foto: Shell International

De eerste is dat de vraag naar energie geweldig groeit. Dat komt door bevolkingsgroei.
We hebben nu zeven miljard mensen sinds
eind vorig jaar. De overgang van zes naar
zeven miljard heeft slechts twaalf jaar geduurd. We denken dat we in 2050 rond de
negen miljard zitten. Wat daar nog eens bij
komt is dat heel veel mensen uit de situatie
van absolute armoede zijn gekomen en de
eerste stappen op weg hebben gezet naar

bij te houden. Bij gas ligt dat al wat anders.

een hoger levenspeil. In het Verre Oosten,

De gasvoorraden zijn veel groter dan we

in China, in India en ook in Afrika gaan in-

tot voor kort dachten en blijken gemakke-

dividuen en samenlevingen door een zeer

lijker te exploiteren. De verwachting is dat

energie-intensieve fase heen: zij zullen in de

we bij het huidig verbruik nog 250 jaar aan

nabije toekomst alleen maar meer energie

gasvoorraad hebben, en dat is misschien

gaan gebruiken. In het stabiele Europa denk

nog een conservatieve schatting. En dan de

je dat het energieprobleem heel gemakkelijk

derde harde waarheid: de uitstoot van CO2.

op te lossen is. Maar wereldwijd gaat het om

Ook al houden de eerste en de tweede elkaar

ontzagwekkende aantallen mensen die uit

in evenwicht, dan blijft het probleem van de

een heel armoedige situatie komen. We kun-

CO2-uitstoot en de klimaatverandering.’

nen niet tegen die mensen zeggen: “Sorry,
leef maar van een dollar per dag.”’
‘De tweede harde waarheid is dat olie
en gas niet snel opraken. Maar de gemakkelijke, goedkope voorraden, met name op
oliegebied, kunnen moeilijker de vraag bijhouden en bij de moeilijke voorraden speelt

Terecht zegt u dat de Derde Wereld een
welvaartsniveau krijgt waardoor ze meer
energie gaat gebruiken. De vraag is dan:
moeten we op de traditionele manier
doorgaan gezien het nadeel van fossiel, de
CO2-uitstoot? Zijn er alternatieven?

het probleem van het investeringstempo.
We zeggen niet: “Het is morgen op.” Het

‘Een energiebedrijf als het onze ontwikkelt

zou een misvatting zijn om op die gedachte

energiebronnen op veel plekken in de we-

het beleid te baseren. Wel is het zo dat het

reld in verschillende vormen, met verschil-

investeringstempo moeite heeft om de vraag

lende risico’s en met verschillende techno-
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logieën. Dan kan het gaan om schaliegas in

van CO2 onder de grond werd niet geaccep-

Amerika of in China, olieontwikkeling in

teerd. Maar er is geen scenario denkbaar dat

het Midden-Oosten. Of gasontwikkeling in

je binnen die twee graden opwarming kunt

Australië. Die opties kun je ook op verschil-

blijven zonder CO2-opslag. Vandaar dat we

lende momenten inzetten. Sommige zijn

daarin investeren, ook al doen we dat nu niet

voor dit decennium, andere voor later.’

in Nederland. We hebben projecten in Au-

Benschop wijst dan op vijf ontwikkelingen bij zijn bedrijf. De eerste is dat Shell

stralië en in Canada.’
‘In de vierde plaats zetten we in op effi-

verandert van een oliebedrijf via een olie- en

ciency. Daarvoor doen we een aantal dingen.

gasbedrijf naar in meerderheid een gasbe-

We maken producten voor klanten waardoor

drijf. In 2012 is het nog fiftyfifty. Aanzienlijk

ze minder hoeven te gebruiken. Het zicht-

minder CO2-uitstoot wordt vooral bereikt

baarste voorbeeld is FuelSave benzine en

door minder kolen en meer gas te gebruiken

diesel, voor minder brandstofverbruik.’

om elektriciteit op te wekken. Daar komt

‘De vijfde ontwikkeling noemen we future

nog helemaal geen nieuwe technologie

energy technologies. We gaan naar een we-

aan te pas. Hij noemt dat misschien wel de

reld toe die er waarschijnlijk heel anders uit

belangrijkste bijdrage die Shell aan het CO2-

zal zien op het punt van elektriciteitsvoor-

probleem in de wereld levert: de ontwikke-

ziening. Data en energie gaan steeds vaker

ling van conventioneel gas in China. ‘Lucht-

met elkaar verbonden worden.’

verontreiniging door kolen is daar namelijk
probleem nummer één. Die transitie van
kolen naar gas is enorm belangrijk en kan nu
al plaatsvinden. Het Internationaal Energie
Agentschap liet onlangs zien dat de groei
van de energie in de afgelopen tien jaar in
kolen gelijkstaat aan die van olie, gas, nucle-

Dat is allemaal in wezen doordenken op
de fossiele lijn. Die heeft als lastig bijproduct CO2. U had het zojuist over de morele
plicht om energie te leveren, maar er is
ook een morele plicht om bij te dragen aan
verduurzaming.

air, wind, zon, en biomassa bij elkaar. Als je
de CO2-uitstoot wilt verminderen, zul je dus

‘Daarom heb ik eerder die drie harde waar-

het gebruik van kolen moeten aanpakken.’

heden genoemd. Je kunt dus niet met zoveel

‘In de tweede plaats investeren we in de

bevolkings- en welvaartsgroei zeggen: laten

productie van biobrandstof. We denken dat de
beste grondstof daarvoor suikerriet uit Brazilië is. Die grondstof levert de grootste CO2reductie op en heeft het minste effect op het
landbouwgebruik. Ook in Nederland maken
we gebruik van biobrandstof. Dat weet eigenlijk niemand. Als je diesel of benzine tankt, zit

Het is niet realistisch om met
zoveel bevolkings- en welvaartsgroei te zeggen: laten we maar
even stoppen met olie of gas

daar vier of vijf procent biobrandstof in.’
‘Het derde dat we doen is de opvang en

we maar even stoppen met olie of gas. Dat

opslag van CO2. In Nederland hebben we het

kan absoluut niet, dat is niet realistisch. Wij

probleem met Barendrecht gehad; de opslag

komen, als we optimistisch zijn, op dertig
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procent hernieuwbare energie wereldwijd in

den afhankelijk. Als een regering tegen een

2050 uit. Dat is dan ten opzichte van een veel

bepaald voorstel van ons is, dan kunnen we

grotere vraag. Dat neemt niet weg dat die

er een streep door zetten. Voor ons is natuur-

behoefte aan duurzaamheid er is. Dat is net

lijk belangrijk dat het kader voor energie

zo goed een vraag waar je aan moet voldoen.’

goed wordt vastgesteld en dat het speelveld
goed wordt afgebakend. Het eerste aspect

Een ander belangrijk vraagstuk is de verdeling van de verantwoordelijkheid tussen overheid en bedrijfsleven. Waar ligt
de rol van de overheid, waar die van de
bedrijven?

dat voor ons telt is stabiliteit. Er verandert
wel heel veel, steeds opnieuw. Of het nou om
belastingheffing gaat in Engeland, of om
een stimuleringsregeling in Nederland. Elke
keer weer iets anders. Wij investeren voor
dertig, veertig jaar en hebben behoefte aan

‘Een van de interessante kwesties die daaraan nog voorafgaan is menselijk gedrag. Wat

stabiliteit en duidelijkheid.’
‘Het tweede dat wij heel erg belangrijk

gaan consumenten, burgers nu werkelijk

vinden is dat de overheid een marktgericht,

doen? We zeggen vaak het een en doen het

kosteneffectief beleid nastreeft. Het Europe-

ander, ook in Nederland, ondanks de be-

se CO2-handelssysteem past daar heel goed.

zorgdheid over het klimaat, die zeker aanwe-

Je brengt de prijs van CO2 in rekening, je

zig is. Mensen zijn niet altijd consequent in

geeft dan de juiste prikkels om ander gedrag

hun handelen. Dat menselijk gedrag is een

te gaan vertonen en om verantwoorde inves-

van de grootste vraagtekens. “Barendrecht”

teringen te doen. Het systeem werkt echter

ging niet goed. Het was top-down: mensen

niet goed: de CO2-prijs is momenteel te

kregen te horen dat de opslag veilig was en

laag. Wij pleiten nu in Brussel voor een her-

stonden voor een voldongen feit. Je kunt niet

vorming van het CO2- handelssysteem. We

langer projecten tot stand brengen als je de

hebben een robuuste CO2-prijs nodig. Een

mensen er niet in een vroegtijdig stadium

hogere CO2-prijs zal ook bij ons pijn doen;

bij betrekt. Vandaar dat je niet alleen goed

wij produceren met onze raffinaderijen CO2.

moet zijn in technical engineering, maar ook

Maar dat accepteren we dan.’

in social engineering, sociale bedrijvigheid.

‘De voornaamste doelstelling die de over-

Als wij geen toestemming hebben, niet al-

heid met het oog op klimaatverandering

leen van regeringen, maar ook van de lokale

moet hebben is vermindering van de uitstoot

gemeenschappen waar wij in wonen en wer-

van CO2. Dat betekent in concreto dat je naar

ken, dan lukt het niet.’

een toekomst van gas en renewables – energiebronnen die constant hernieuwbaar zijn,

Terug naar de rol van de overheid. Is haar
positie tegenover multinationals als Shell
sterk genoeg?

zoals de zon – toe moet. Dat is niet wat er nu
gebeurt. Wat er nu gebeurt in Europa, is dat
we kolen en renewables hebben. Dat is de
Europese energiepolitiek van dit moment. Er

‘Die positie is enorm sterk. De overheid stelt

is geen CO2-prijs die het verschil tussen de

de doelstellingen en de kaders vast in heel

gasprijs en de kolenprijs in rekening brengt,

algemene zin. We zijn enorm van overhe-

wat zou moeten om de CO2-waarde van gas
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tot uitdrukking te brengen. Gas is dus het

stookt. Op 1 oktober is de subsidie op en dan

kind van de rekening op dit moment. Je ziet

wordt er gestopt met bijstoken. Wat is er mis

in Engeland, in Nederland, in Duitsland, in

met de redenering om zo veel mogelijk rene-

Spanje dat de gasproductie terug dreigt te lo-

wables te bouwen? Het grootste probleem is

pen en dat kolencentrales worden aangezet.’

nu eenmaal de explosieve toename van CO2.

‘Een andere taak van de overheid is dat

Er is bijna geen realistisch scenario dat ervan

ze technologie bevordert. Wat ons betreft

uitgaat dat het zal blijven bij twee graden

door subsidies te geven in de vroege fase van

opwarming. Het beleid moet twee dingen be-

ontwikkeling. De eerste fase, nog een beetje

vorderen. Allereerst dat er snel iets gebeurt.

het laboratoriumwerk, maar vooral de eerste

Hoe minder CO2 er in de atmosfeer komt, des

proeffabrieken, is een heel dure fase. Dan

te beter. Onze huidige doelstellingen zetten

staan de technieken nog niet op zichzelf.

ons op het verkeerde been. Alsof een ton CO2

Maar dan mag het op een zeker moment ook

bespaard op 31 december 2019 evenveel waard

ophouden, dan moet de technologie zich

zou zijn als een ton bespaard op 14 maart

ook bewijzen. Als ze zich niet bewijzen, moet

2012. Quod non. Elk ton die we nu besparen

je ze niet voor eeuwig blijven steunen.’

is meer waard dan een ton in 2019. In het
huidige beleid wordt daar geen onderscheid

De milieubeweging zit daar anders in.
Zolang je de winning van fossiele brandstoffen faciliteert, faciliteer je CO2-uitstoot. Doorgaan op deze weg ziet de
milieubeweging als het kannibaliseren
van de duurzaamheid. Wat naar CO2-opslag gaat, gaat niet naar opwekking van
zonne-energie of andere alternatieven.

in gemaakt. We kennen de tijdswaarde van
geld, maar iets dergelijks gaat ook op voor
het milieu. Vandaar dat we moeten overstappen van kolen naar gas, en olie gedeeltelijk
kunnen vervangen door biobrandstoffen. Een
snelle winst is absoluut essentieel om zo snel
mogelijk de CO2-uitstoot te verminderen. In
de tweede plaats moeten we kosteneffectief
zijn. Als het probleem bijna niet te verhap-

‘De hoeveelheid projecten met hernieuwbare

stukken is qua omvang en qua investeringen,

energiebronnen wordt alleen bepaald door

dan moet je natuurlijk die dingen doen die

de hoeveelheid subsidie die erin gestopt

kosteneffectief zijn. Dat betekent dat je begint met die dingen die nu al commercieel

De hoeveelheid projecten met
hernieuwbare energiebronnen
wordt alleen bepaald door
de hoeveelheid subsidie die
erin gestopt wordt

aantrekkelijk zijn, en dat je subsidies geeft
voor innovatie en niet een “levenslange”
exploitatiesubsidie.’
Vraagt uw kritiek op het beleid dan niet
om een veel intensievere samenwerking
met de overheid om dergelijke doelstellingen te realiseren?

wordt. Die zijn daar allemaal afhankelijk van.
Zodra de subsidie stopt, stopt het project.

‘We praten ongelooflijk veel met de Neder-

Neem biomassa, die moet worden bijge-

landse overheid, en breder met de Neder-
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landse samenleving. We praten met Brussel.
Onze inzichten steken we niet onder stoelen
of banken. En je ziet gelukkig wel zaken ver-

Waar heb je de meeste invloed om je duurzaamheidsidealen te realiseren? In de
politiek of bij Shell?

schuiven. Het topsectorenbeleid van Verhagen is goed. Er gaat nu geld naar vroege inno-

Na een lach: ‘Bij Shell natuurlijk. Hier werk

vaties, en er wordt niet eeuwig gesubsidieerd

ik. We studeren, en dat is fascinerend in dit

op exploitaties. Dat is een heel gunstige ont-

bedrijf. We ontwikkelen scenario’s, we praten

wikkeling. Ik denk dat het voor Europa zeer

daarover in dialoog met de politiek, met de

belangrijk is om voor de komende twintig en

samenleving, wereldwijd. En wat het toch weer

dertig jaar een CO2-doelstelling vast te leg-

anders maakt dan de politiek is dat wij gewoon

gen. Al het andere is een middel tot. Je moet

dingen maken. Je hebt hier veel meer grip op

niet je middelen tot doel gaan verheffen,

het proces tussen het besluit en de verande-

maar zo veel mogelijk inzetten op marktme-

ring. En je kunt beter prioriteiten stellen. In de

chanismen en de CO2-prijs.’

politiek word je zo snel afgeleid door media en

‘En wat wij zelf moeten doen? Het belang-

de waan van de dag. Je bent geneigd om te veel

rijkste is dat wij helpen technologie te

te willen doen. Maar het gaat om zelfbeheer-

ontwikkelen en die vervolgens elders in de
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wereld inzetten wanneer die commercieel

leen heldere doelstellingen, handelssystemen,

toepasbaar is. En wij moeten ook laten zien

een paar mandaten en innovatiesubsidies

hoe je ook marktgericht effectieve oplossin-

nodig, meer niet. Nee weten te zeggen, dat is

gen kunt krijgen. Dat is de bijdrage die wij

belangrijk voor de politiek. En de business en

aan de wereld moeten leveren.’

het beleid hun werk laten doen.’
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Duurzaamheid als utopisch
wensdenken gedoemd te
mislukken
Met het duurzame perspectief is een seculiere eschatologie in
het leven geroepen die geen tegenspraak duldt. De duurzame
mens kan, zo is de dwingende overtuiging, de wereld
herscheppen die tot in lengte van eeuwen mee kan. Het
geduld om stapje voor stapje de samenleving te veranderen
hebben we niet. Het CDA zal zich niet moeten laten leiden
door utopiedenken. Alleen het laten varen van het utopische
‘actieplankoninkrijk’ biedt de ruimte om aan het werk te
gaan in een wereld waar veel werk te verzetten is.
door Jaap C. Hanekamp
De auteur is docent wetenschapsfilosofie aan de Roosevelt Academy in Middelburg en
onderzoeker aan de University of Massachusetts Amherst.

Het Strategisch Beraad stelt in zijn rapport Kiezen en verbinden:
‘Het draagvermogen van de aarde wordt al decennialang overbelast. De
verwachte wereldwijde bevolkingsgroei en de verdere economische ontwikkeling van opkomende economieën heeft grote ecologische, humanitaire en geopolitieke gevolgen. Dit is hét moment om het anders te doen.
Dat zijn we verplicht uit solidariteit met onze kinderen en de generaties
daarna. We zijn het ook verplicht uit solidariteit met landen die eerder niet
hebben gedeeld in economische ontwikkeling en welvaart, maar soms wel
de gevolgen ondervinden van klimaatverandering en voedselschaarste.
Het cda heeft dan ook de ambitie om een belangrijke bijdrage te leveren
aan een meer duurzame samenleving.’1
Het cda geeft hier een breed fundament voor de Brundtland-definitie
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van duurzaamheid: het voorzien in de behoeften van het heden zonder het
vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen.2 Bovendien moeten we in het licht van de overbelasting van het aardse draagvermogen nú handelen, anders is het, misschien, ‘te laat’. Deze tijden vragen dus om macro-ethische oplossingen op
het hoogste niveau.
In deze reflectie stel ik twee aspecten onder kritiek die in het duurzaamheidsdebat bij elkaar komen: een misplaatst en sciëntistisch vertrouwen
in de wetenschap, gekoppeld aan de utopische wens om de wereld te verbeteren voor alles en iedereen, inclusief de toekomstige generaties. Beide
aspecten worden gedragen door dystopische noties omtrent de wereld van
nu: ‘giftige chemische stoffen’ in het milieu en in ons lichaam, overbevissing, verdwijnend oerwoud, toenemende armoede, voedselschaarste,
rampzalige klimaatverandering, enzovoort. Mijn stelling is dat de zogenaamde ‘sense of urgency’ omtrent de ‘wereldproblematiek’ nauwelijks
zijn pendant lijkt te kennen in de ‘urgency for sense’.
Gemankeerde wetenschap
De vermeende noodzaak tot een verduurzaming van de samenleving en de
economie wordt goeddeels gedragen door analyses van de werkelijkheid
die slechts gevoed zouden worden door wetenschappelijke feitenkennis.
Die kennis, ‘rechtstreeks opgelepeld uit de werkelijkheid’, wijst maar één
kant uit: achteruitgang, uiteraard omgeven met een bandbreedte van onzekerheid.
In alle opzichten wordt hier een beeld geschetst dat eerder schatplichtig
is aan Grenzen aan de groei, gepubliceerd onder auspiciën van de Club van
Rome,3 dan aan de Brundtland-commissie. Die studie uit 1973 omarmde
het neomalthusiaanse denken dat nu bij iedereen bekend is in de vorm van
de ecologische voetafdruk.4 Het kritische punt hier is de onverdedigbare
neomalthusiaanse definitie van natuurlijke hulpbronnen omgerekend
naar landgebruik, waarmee een valse concreetheid en een fysiek meetbare
grens worden gesuggereerd aan de wereld. Immers, land is per definitie
beperkt.5
De ironie is nu dat wetenschap en techniek, als aanstichters van de vermeende achteruitgang, nu moeten worden ingezet om de wereld in kaart te
brengen wat betreft risico’s, duurzame potenties en oplossingen. Daarmee
wordt onderzoek ideologisch ingeklemd in een ‘duurzaam kader’, wat in
flagrante strijd is met wetenschappelijke vrijheid.
In feite wordt hier en elders in het duurzaamheidsdebat impliciet een
vorm van sciëntisme bedreven, wat wil zeggen dat wetenschappelijk on-
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derzoek de werkelijkheid volkomen kan ontsluiten met slechts een bandbreedte van onzekerheid rondom het vastgestelde ‘duurzame’ kennisveld.
Natuurlijk kan de bandbreedte van onzekerheid heel groot zijn, maar dat
maskeert slechts het grenzeloze vertrouwen in de gebezigde hypothesen,
die geen concurrentie dulden. Wetenschappelijke feitenkwesties lijken
dus afgerond te kunnen worden met onweerspreekbare claims. Wetenschap is, net als het neomalthusianisme, statisch geworden.
Dat laatste blijkt wel uit het feit
Wetenschap is statisch geworden
dat studies die levensgrote vragen
plaatsen bij bijvoorbeeld het standaard klimaatverhaal niet zelden worden omschreven als een ‘klimaatontkennings- en antitransitiecocktail’.6 Deze respons hoort bij het standaardrepertoire dat het inhoudelijke debat omzeilt met een morele kwestie (‘Hoe
kan men tegen duurzaamheid zijn?’), waarbij de gebreken van het ideologisch georiënteerde duurzame onderzoek worden weggemoffeld. Dat dát
niets met wetenschap te maken heeft, nog afgezien van kritische reflecties
die de filosofie van de wetenschap rijk is wat betreft de invloed van ideologie op de wetenschap,7 blijkt onder andere uit de biochemie.
Dachten we vele decennia dat dna de instructies bevatte, vastgelegd in
een geschatte 100.000 genen, voor het maken van eiwitten; nu blijkt dat
tussen het aflezen van het dna en de eiwitproductie een complexe, grotendeels onbekende, machinerie werkzaam is. Die ontdekking werd ingeluid
door het menselijk genoomproject, dat niet verder kwam dan zo’n 23.000
eiwitcoderende genen, minder dan bijvoorbeeld de fruitvlieg. Wetenschap
kan dus op alle terreinen altijd met nieuwe en verrassende ontdekkingen
komen die zelfs buiten het huidige blikveld liggen.
Het groene denken
Het duurzaamheidsdebat is veel beter te begrijpen als een negatieve reactie op het vertrouwen dat de politieke hoofdstroom in met name de westerse wereld na de Tweede Wereldoorlog in ‘vooruitgang’ had.8 Feiten en verhalen rondom milieuvervuiling, de achteruitgang van de natuur, oorlogen,
armoede, veroorzaakten grote onrust bij een deel van de westerse elite.
Deze onrust, angst, wordt door de socioloog Beck geduid in de context van
de naoorlogse toegenomen welvaart. Als de mens de klassieke schaarste
voorbij is – voedsel, goederen en diensten zijn voor ‘iedereen’ voorhanden – dan dienen risico’s die het gevolg zijn van technologische en wetenschappelijke ontwikkelingen – radioactieve straling, chemische stoffen,
zure regen, klimaatverandering – hoe klein ook, te worden uitgebannen.9
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Niet de distributie van goederen en diensten staat centraal in het moderne
publieke discours, maar de distributie en reductie van allerhande technologische risico’s.
In het licht van die zogenaamde grote kwesties waarmee de wereld na
1945 werd geconfronteerd, ontwikkelde zich de gedachte dat de natiestaat
niet bij machte is het tij te keren. Transnationale instituties behoorden de
natiestaat te vervangen teneinde de ‘grote problemen’ op mondiaal niveau
aan te pakken.10 Wederom komt hier de macro-ethiek prominent naar
voren die we goed kennen van het duurzaamheidsdebat. Vooral Grenzen
aan de groei heeft dit gedachtegoed diep in het westerse denken weten te
verankeren.11
Historisch gezien wordt het duurzaamheidsdebat gevoed door het
‘groene denken’. Deze romantische stroming, die misschien wel het best
geportretteerd is in Tolkiens Lord of the Rings, meent dat door mensen veroorzaakte veranderingen aan natuur en milieu per definitie niet goed zijn
en hersteld moeten worden.12 Het groene denken postuleert aan de ene
kant het falen van de westerse geïndustrialiseerde samenleving met haar
ongebreidelde, exponentieel groeiende consumptie en haar vervuiling.
Het voorziet aan de andere kant de oplossing in een radicaal geherstructureerde samenleving waarin gebruik van niet-hernieuwbare bronnen aan
banden wordt gelegd, waarin een ‘steady state economy’ als ideaal wordt
gepropageerd, en waarin technologie en wetenschap van bovenaf worden
gestuurd in de gewenste duurzame richting.
Utopie versus evangelie
Het dwingende gelijk van duurzaamheid is opmerkelijk en geeft te denken. Het ‘catastrofale’ heden vraagt om niets minder dan een rigoureuze
en acute ommekeer van ons individueel en collectief gedrag. En met deze
gebezigde dialectiek zijn we rechtstreeks beland in het utopisch denken.13
Met het duurzame perspectief is ten diepste een seculiere eschatologie in
het leven geroepen die geen tegenspraak duldt. De duurzame mens kan, zo
is de dwingende overtuiging, de wereld (her)scheppen die tot in lengte van
eeuwen mee kan. Want hoewel de moderne mens – de homo economicus –
op vele fronten de planeet en zichzelf heeft beschadigd, de duurzame mens
– de homo ecologicus (?) – kan veel herstellen. Daarmee blijkt de samenleving plots toch maakbaar. Deze maakbaarheid gaat veel verder dan de verzorgingsstaat. Duurzame maakbaarheid is allesomvattend,14 en daarmee
eschatologisch.
Hier wordt een naïef en contradictoir mensbeeld opgeroepen dat mijns
inziens vraagt om een ‘urgency for sense’: een nuchtere, kritische, theo-
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logisch-historische reflectie die in de hitte van het duurzaamheidsdebat
maar al te snel wordt vergeten. Immers, hoe kan deze nieuwe, duurzame
mens zo plotseling worden gerealiseerd? De christelijke traditie is daar
verre van onduidelijk over: de nieuwe mens wordt tot leven gewekt door
Gods genade alleen. Het is juist die genade die het dwingende gelijk van de
Utopie tot zwijgen brengt. De erfenis van de Utopie kennen we maar al te
goed en die is allesbehalve rooskleurig.15 Maar voor die geschiedenis sluiten we te snel onze ogen.
Tegenover de dwingende en utopische macro-ethiek van duurzaamheid ligt de micro-ethiek, die onder andere aan bod komt in het derde
hoofdstuk van het Lucas-evangelie: ‘Er komen ook tollenaars om gedoopt
te worden; zij zeggen tot hem: leermeester, wat moeten wij doen? En hij
zegt tot hen: vordert niet meer dan voor u is vastgesteld! Ook soldaten stellen hem een vraag en zeggen: en wij, wat moeten wij doen? En hij zegt tot
hen: niemand uitschudden, niemand iets afpersen, genoegen nemen met
je soldij!’ Een dergelijk perspectief lijkt onverdraaglijk provinciaal in het
licht van de ‘grote wereldproblemen’. Het geduld om stapje voor
Duurzaamheid is een kind
stapje de samenleving te transformeren, zoals beschreven in Lucas 3,
van de moderniteit: ongeduldig,
hebben wij niet, waarmee nog maar
grootschalig, onpersoonlijk,
eens wordt onderstreept dat duurtechnocratisch
zaamheid kind van de moderniteit
is: ongeduldig, grootschalig, onpersoonlijk, technocratisch. De centrale boodschap van Karl Poppers The open
society and its enemies heeft dan ook niets aan actualiteit ingeboet en dat
werk verdient herlezing.
Besluit
Resten de volgende prangende vragen: is de micro-ethiek van het evangelie
wel voldoende, en kan die zomaar worden omgezet naar deze tijd? Deze
twee vragen bevatten zowel een theologische als een historische component. De historische component heb ik utopisch geduid. De duurzameUtopie-dystopie floreert door de a priori limitering die besloten ligt in de
hoeveelheid beschikbaar land, de maat van de ecologische voetafdruk.
Echter, de vermeende achteruitgang is een afspiegeling van persoonlijke
keuzes en aannames die ten grondslag liggen aan de rekenmethode. We
hebben dus te maken met ondeugdelijke ‘wetenschap’.16 Maar als duurzaamheid niets anders is dan utopisch wensdenken, dan is zij gedoemd te
mislukken en wordt er een valse dialectiek opgeworpen waarin het heden
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alleen maar kan worden misverstaan als gebrekkig en zelfs gevaarlijk, met
misbruik (en medeweten) van de wetenschap.
De theologische context is misschien het best vervat in het onzevader,
waarin het gebed om ‘Uw koninkrijk kome’ historisch niet anders kan worden verstaan dan als een overgave aan de Ander die in ons en in deze wereld
datgene kan bewerkstellingen wat wij per definitie niet kunnen. Het laten
varen van het utopische ‘actieplankoninkrijk’ biedt dan de ruimte om aan
het werk te gaan in een wereld waar veel werk te verzetten is. Als we tot ons
door laten dringen dat de Utopie de droevige historische spiegel is van de
woorden van het evangelie, kunnen we dat geduld opbrengen.
Het is wonderlijk dat de christendemocratie zo verleid kan worden door
het utopische gedachtegoed van de duurzame samenleving. Historisch en
theologisch gezien zijn beide onverenigbaar.17 Het zou goed zijn om binnen de christendemocratie zich daar rekenschap van te geven. De concrete
vragen van vandaag dienen onze voorkeur te hebben boven de grote vragen
van (over)morgen.
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Modern rentmeesterschap
vraagt om ‘creatief doorgeven’
Rentmeesterschap, een van de vier kernwaarden van het
CDA , wordt nog steeds te veel geassocieerd met ‘behouden’.
Maar rentmeesterschap is meer dan dat. Het gaat om een
voortdurende gerichtheid op het kunnen blijven creëren,
cultiveren en doorgeven van wat ‘van waarde’ is. In
de huidige tijd vraagt dat veel creativiteit; bij modern
rentmeesterschap ligt het accent dan ook op ‘creatief
doorgeven’.
door Hamilcar Knops & Paul Schenderling
Knops is stafmedewerker van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA en Schenderling is student macro-economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en was lid
van de CDA-commissie Nieuwe woorden, nieuwe beelden.

Een joodse rabbi zei eens tegen zijn leerlingen: ‘Stel, twee mannen
zijn al hun hele leven sjouwer. De een draagt stenen. De ander draagt diamanten. Nu wordt aan elk van hen gevraagd om robijnen te vervoeren. Wie
van hen zal begrijpen wat hem opgedragen wordt?’ De leerlingen wisten
het direct: de man die gewend is diamanten te dragen. ‘Juist’, zei de rabbi,
‘zo is het ook met ons geloof. Als we ons geloof koesteren als een schat, dan
zullen we ook de waarde van andere levensbeschouwingen inzien. Maar als
we ons geloof alleen maar beschouwen als een last, dan zullen we eindigen
als cynische mensen die nergens meer de waarde van inzien.’
Behalve met geloof kent het verhaaltje van de rabbi ook een verrassende analogie met rentmeesterschap, het onderwerp van dit artikel. In
de sjouwers nemen we de mensen waar die druk zijn met het dragen van
allerlei verantwoordelijkheden, in het gezin, in een bedrijf, in een kerk, in
een politieke partij. De joodse rabbi confronteert ons met een wezenlijke,
maar vaak vergeten vraag: begrijpen wij waarom wij doen wat we doen?
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Waarom houden wij in ons dagelijks leven eigenlijk rekening met zaken
die ons directe belang ver overstijgen? Hoe kan het dat wij zo onvermoeibaar doorgaan met het dragen van bepaalde verantwoordelijkheden, ook
al lijkt soms alles tegen te zitten? Het antwoord luidt: omdat wij de dieper
liggende waarde van iets inzien. Dat geldt ook voor rentmeesterschap.
Om met nog een andere analogie te spreken, de bekende Bijbelse gelijkenis van de talenten: als wij echt willen begrijpen wat rentmeesterschap
is, dan zullen we ons niet blind moeten staren op de knechten die de talenten ontvangen, maar juist moeten kijken naar de mysterieuze heer des
huizes. Hij immers geeft de knechten de motivatie om iets te doen met
hun talenten en hij rekent hen uiteindelijk ook af op hun inzet. We kunnen
nu meteen een ander misverstand uit de wereld helpen. Veel mensen zien
rentmeesterschap als beheren, op de winkel passen. Maar de heer geeft de
knecht die alleen op de winkel gepast heeft en zijn talent onder de grond
gestopt heeft, een stevige reprimande.1 Rentmeesterschap gaat dus blijkbaar over het creëren, cultiveren en doorgeven van waarde en niet slechts
over het beheren van waarde.
Rentmeesterschap door de eeuwen heen
Het is moeilijk voor te stellen hoe de samenleving eruit zou zien als mensen niet de houding zouden hebben om waarde te creëren en door te geven.
De manier waarop rentmeesterschap zijn motiverende rol in de samenleving vervult, kan verschillen per plaats en periode. Het concept heeft dan
ook door de eeuwen heen verschillende stadia doorgemaakt en telkens
nieuwe accenten gekregen.
Binnen het jodendom wordt rentmeesterschap vooral verbonden met
het dubbele eigendomsbegrip. Dit houdt in dat God de uiteindelijke eigenaar is van de aarde en haar rijkdommen, en dat de mens daar als tijdelijk
eigenaar gebruik van mag maken, mits hij de aarde in goede staat achterlaat.2 Het bewerken en het bewaren, de economische en de ecologische
component van rentmeesterschap, zijn dus vanaf het begin onlosmakelijk
met elkaar verbonden geweest, iets wat vandaag de dag nogal eens vergeten wordt.3 Bovendien is het binnen het jodendom vanzelfsprekend om je
aardse bezittingen te delen met anderen. God is immers de uiteindelijke
eigenaar van alles en Hij wil niet dat een van Zijn schepselen gebrek lijdt.
Zo krijgt rentmeesterschap dus een sociale component.
Binnen het christendom is rentmeesterschap verder ingekleurd met de
eerder aangehaalde gelijkenis van de talenten. Het is belangrijk om hierbij
op te merken dat het niet zomaar gaat om talenten in het algemeen (‘iets
waar je goed in bent’), maar de gaven die God ons toevertrouwt. Zoals het
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talent van de liefde, dat volgens het christendom ieder mens heeft. De idee
is dat als een persoon iets doorgeeft met een liefdevolle houding, hij ook in
anderen een gevende houding losmaakt, zodat ook dezen door gaan geven.
Deze positieve spiraal draagt eraan bij dat een samenleving op lange termijn
kan voortbestaan. Dat is de culturele component van rentmeesterschap.
Het begrip ‘rentmeesterschap’ duikt in de zesde eeuw op in de regel van
Benedictus, waar hij schrijft dat een abt altijd moet bedenken welke last hij
op zich genomen heeft en aan wie hij rekenschap zal moeten geven van zijn
rentmeesterschap.4 Later in de middeleeuwen brengt Thomas van Aquino
de verschillende facetten van rentmeesterschap samen in de notie van
het bonum commune: het harmonieus samenleven van mensen, dieren en
planten. Dit ideaal trekt ons weg uit ons nauwe denkraam van onze eigen
behoeftenbevrediging en engageert ons met de wereld om ons heen. Ook
in onze tijd wordt vanuit de kerken blijvend aandacht gevraagd voor de
rol van de mens als rentmeester, zoals in de encycliek Centesimus Annus,
waarin paus Johannes Paulus ii de consumptiemaatschappij bekritiseert:
‘In plaats van zijn rol van medewerker van God in het scheppingswerk te
vervullen, stelt de mens zich in Gods plaats en zo roept hij ten slotte de
opstand van de natuur op, die door hem meer getiranniseerd wordt dan
bestuurd.’5
Het ideaal van het bonum commune is in de huidige tijd op een nuttige
manier geconcretiseerd door het generatiedenken, samengevat in het
woord duurzaamheid: we hebben de wereld geërfd van onze (voor)ouders
en te leen van onze (klein)kinderen.6 Dit inzicht maakt het mogelijk om
globaal uit te rekenen hoe we de verschillende vormen van kapitaal – natuurlijk, economisch en cultureel kapitaal – optimaal kunnen gebruiken,
rekening houdend met de mogelijkheden van toekomstige generaties7 en
de grenzen van het systeem.8
Rentmeesterschap in de christendemocratie
Het concept rentmeesterschap had dus al een hele ontwikkeling doorgemaakt, voordat het op een gegeven moment een politieke invulling kreeg
binnen de christendemocratie als een van de kernbegrippen van het cda.
In het eerste Program van Uitgangspunten (uit 1980) staat: ‘De wereld is
door God geschapen; de mens is de beheerder, de rentmeester daarvan.’9
In latere jaren is de betekenis ervan steeds verder uitgediept.10 Het is nog
steeds één van de vier kernbegrippen in het cda-denken, zoals de cdacommissie-Geel onlangs opnieuw bevestigde.11
Traditioneel wordt binnen het cda rentmeesterschap in ieder geval
verbonden met de zorg voor het milieu, de houding ten opzichte van de
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natuur en de schaarste van energie en grondstoffen.12 Zulk rentmeesterschap wordt gekenmerkt door de opdracht om de aarde te bewerken èn te
bewaren. Daarbij moet het vruchtdragend vermogen van de aarde intact
gelaten worden en, waar nodig, worden hersteld en, waar mogelijk, worden verbeterd.13
Toch heeft het concept rentmeesterschap een ruimer bereik dan alleen
natuur en milieu, zoals we zojuist al zagen en zoals onlangs nog eens is
onderstreept door Maxime Verhagen in zijn lezing voor het ChristelijkSociaal Congres.14 Die ruimere betekenis was ook bedoeld toen ‘rentmeesterschap’ in 1980 als een van de kernbegrippen werd neergezet. In
het toenmalige Program van Uitgangspunten komen in het hoofdstuk
over rentmeesterschap naast natuur en milieu bijvoorbeeld de thema’s
economische ontwikkeling, wetenschap en techniek, en ruimtelijke ordening aan de orde. Ook is het concept van rentmeesterschap gebruikt om
te onderbouwen dat het cda solide overheidsfinanciën nastreeft, zodat
toekomstige generaties niet opgezadeld worden met schulden die vandaag
worden opgebouwd.15
In de christendemocratische visie is rentmeesterschap een waarde die
voortkomt uit het gehanteerde mensbeeld en daarmee stijgt het uit boven
denken vanuit louter behoeften en belangen. De waarde rentmeesterschap
geeft uitdrukking aan de overtuiging dat de wereld waarin mensen mogen
leven, te danken is aan de Schepper en mede het resultaat is van de inspanningen van voorgaande generaties en dat deze wereld ook weer doorgegeven moet worden aan volgende generaties. Bovendien doet het een appel
op ons om ons rekenschap te geven van de effecten van ons handelen op de
wereld. Rentmeesterschap roept op om uit te gaan van het draagvermogen
van een systeem; dat kan sociaal zijn, maar ook economisch of ecologisch.
Het appel tot rentmeesterschap normeert maatschappelijk handelen en
daarmee ook de economie: mensen, organisaties en bedrijven moeten daar
ook op aangesproken (kunnen) worden. De samenleving heeft dus een
Het appel tot rentmeesterschap
eigenstandige verantwoordelijknormeert maatschappelijk
heid. De overheid zal de voorwaarden moeten scheppen waaronder
handelen en daarmee ook
mensen zich als een goed rentmeesde economie
ter (kunnen) gedragen. Daarnaast
kan optreden door de overheid
nodig zijn vanwege het ‘collectieve’ karakter van de problematiek, bijvoorbeeld om het milieu te beschermen tegen aantasting of roofbouw. In dit
soort gevallen is de overheid vaak beter in staat tot effectieve actie.
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Naar een nieuwe invulling van rentmeesterschap
Op basis van het voorgaande laat de essentie van rentmeesterschap zich
goed omschrijven met het beeld van een fruitteler. De fruitteler weegt
constant verschillende doelen tegen elkaar af: hij wil een goed renderend
bedrijf, zodat hij zijn gezin kan onderhouden, hij wil tevreden en blij personeel, en hij wil gezonde bomen en een schone leefomgeving, zodat zijn
zoon hem later kan opvolgen. Het praktische beeld van de fruitteler kan
vandaag de dag nog steeds mensen inspireren. Toch zijn er tegenwoordig
ontwikkelingen die vragen om een nieuwe invulling van rentmeesterschap. We noemen de belangrijkste.
De eerste belangrijke omwenteling heeft plaatsgevonden in het denken
over ‘kapitaal’. Van oudsher was kapitaal iets statisch, zoals die boomgaard, die de fruitteler alleen maar hoeft te onderhouden om hem door te
kunnen geven. Sinds de twintigste eeuw wordt kapitaal echter gekenmerkt
door een versnellend proces van ‘creatieve destructie’: telkens worden er
nieuwe producten, technologieën en organisatievormen verzonnen die
oude producten, technologieën en organisatievormen vervangen.16 Ook
is er sprake van globalisering, waardoor de internationale concurrentie
steeds sterker wordt. Deze ontwikkelingen impliceren dat rentmeesterschap in onze tijd veel dynamischer moet worden geïnterpreteerd. We
zullen moeten vernieuwen om te behouden.
Ten tweede zien we dat de snel veranderende en complexer wordende
wereldorde ook de mensen en hun sociaal weefsel beïnvloedt. Dat biedt
nieuwe kansen, maar brengt ook nieuwe risico’s met zich mee. Een baan
voor het leven lijkt iets van het verleden; mensen moeten zich blijven omscholen. Sommige mensen kunnen dat niet meer bijbenen. Sociale structuren veranderen ook onder invloed van de lokale en wereldwijde ontwikkelingen. Gemeenschappen moeten zich daaraan aanpassen. Daarom zou
in ons begrip van rentmeesterschap een nieuw accent moeten komen op
veerkracht en zou er aandacht moeten zijn voor die personen en gemeenschappen die minder makkelijk meekomen met alle ontwikkelingen. Economische systemen, culturen en gemeenschappen kunnen alleen gezond
blijven op macroniveau als ze weerbaar worden gemaakt op microniveau,
bijvoorbeeld door het oprichten van lokale coöperaties.
Een derde ontwikkeling is dat de wereld te maken zal krijgen met
schaarste van grondstoffen, zowel van basisgrondstoffen als sommige
zeldzame aardmetalen.17 Hoe zorgen we ervoor dat landen grondstoffen op een duurzame en bovenal vreedzame manier verdelen? Ook dat is
rentmeesterschap. Want als we niet oppassen worden juist de landen met
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zwakkere instituties de dupe van deze jacht op grondstoffen.18 Goed rentmeesterschap vraagt dus om meer dan nationale strategieën, namelijk
internationale afspraken over een duurzame exploitatie van grondstoffen
waar alle landen profijt van hebben.19
De geschetste ontwikkelingen vragen dus om nieuwe accenten bij de
invulling van het begrip rentmeesterschap. Om terug te komen op het
voorbeeld van onze fruitteler: rentmeesterschap betekent niet dat hij aan
zijn zoon of dochter hetzelfde bedrijf doorgeeft als hij van zijn vader heeft
gekregen, maar dat hij een levensvatbaar bedrijf doorgeeft, voortbouwend
op het oorspronkelijke bedrijf. De hoogstambomen van weleer zijn waarschijnlijk vervangen door laagstambomen (wat ook weer prettiger werken
is voor zijn personeel), een deel van de boomgaard wordt intussen misschien wel gebruikt voor recreatie, en mogelijk werkt de fruitteler nu ook
mee aan natuur- en landschapsbehoud. Veranderingen die erop gericht
zijn dat het bedrijf niet alleen aan zoon of dochter, maar straks ook nog aan
de kleinzoon of ‑dochter overgedragen kan worden.
Conclusie
Kortom, het begrip rentmeesterschap heeft zeker niet afgedaan, maar
heeft wel herijking nodig. Te veel wordt het geassocieerd met ‘behouden’.
Rentmeesterschap is méér dan dat. De moderne rentmeester is voortdurend gericht op het kunnen blijven
creëren, cultiveren en doorgeven
van waarde. Zijn drijfveer ligt in de
Rentmeesterschap wordt te veel
overtuiging dat wat hij doorgeeft
geassocieerd met ‘behouden’
van waarde is: bijvoorbeeld onze
cultuur, een bedrijf, de natuur en
haar biodiversiteit, of natuurlijke
hulpbronnen zoals water en gewassen. Deze zaken willen we volwaardig
doorgeven. Dat is rentmeesterschap in essentie.
Zulk rentmeesterschap vraagt veel creativiteit en inspiratie. De invulling ervan begint dus van onderop, bij gemotiveerde mensen en gemeenschappen. Gezien alle huidige ontwikkelingen vraagt modern rentmeesterschap om vernieuwing en innovatie, in technieken, maar ook in instituties.
Een vorm van ‘creatief doorgeven’ dus. En zulk volwaardig en creatief
doorgeven betekent ten slotte eveneens dat we moed moeten tonen (ook de
overheid) om verder te kijken dan het (nationale) eigenbelang en verder te
kijken dan de korte termijn.
Moeilijk hoeft dat niet te zijn. Op allerlei terreinen houden mensen rekening met zaken die het directe eigenbelang overstijgen. Onvermoeibaar
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sjouwen ze hun diamanten – omdat die voor hen van waarde zijn. Dit geldt
ook voor rentmeesterschap, want wie wil er nou niet een vitale wereld aan
zijn kinderen doorgeven? Vanuit die overtuiging wordt het sjouwen van de
robijnen van rentmeesterschap een stuk minder zwaar.
Noten
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Nieuwe duurzaamheid: van
schuld en boete naar kans
Met het pleidooi voor een circulaire economie maken
schuld en boete plaats voor kans en ontwikkeling. Daarin
ligt de sleutel voor een nieuwe christendemocratische
duurzaamheidspolitiek: de mens is niet langer het
probleem, maar onderdeel van de oplossing. De vraag die
we ons stellen is niet meer ‘Hoe kunnen we gedrag zodanig
beïnvloeden dat mensen milieusparend leven?’, maar ‘Hoe
kunnen we onze productie- en consumptiesystemen zo
inrichten dat ze parallel lopen met de belangen van mens en
milieu, in plaats van ertegenin te werken?’.
door Marieke van der Werf
De auteur is lid van de Tweede Kamer voor het CDA en woordvoerder duurzaamheid.

Schuld en boete. Dat is niet alleen de titel van Dostojevski’s beroemde boek over de door zijn geweten verscheurde Raskolnikov; deze
twee begrippen uit de christelijke ethiek hebben inmiddels ook hun weg
naar het terrein van natuur en milieu gevonden. Het morele besef dat de
teloorgang van de aarde de schuld is van de mens en, net als bij Raskolnikov, vraagt om een vorm van boete, heeft de milieudiscussie de afgelopen
jaren gedomineerd. Dit principe werkt als volgt: de mens is gericht op
behoeftebevrediging op korte termijn en stelt van nature zijn eigen belang
boven het belang van het collectief. Dit is contrair. De houdbaarheid van de
aarde vereist een ‘uitgestelde’ beloning en een persoonlijk offer. Denk bij
de uitgestelde beloning aan een besparing op energiekosten door een kostbare investering in bijvoorbeeld een energiezuinige installatie. Tot op de
dag van vandaag is dit geen gemeengoed. De overheid moet zich in allerlei
bochten wringen om mensen en bedrijven van het langetermijnvoordeel te
doordringen. Het persoonlijk offer betreft de individuele inspanning ten
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behoeve van de collectieve winst. Ik laat de auto staan, draai de thermostaat
omlaag, koop minder vlees, scheid mijn afval, let op keurmerken, maar ik
heb daar, afgezien van een ‘goed gevoel’, verder weinig voordeel van. De
winst is voor mijn medemensen en generaties na ons.
De milieubeweging is erin geslaagd, bewust of onbewust, de joods-christelijke moraal, waarin de uitgestelde beloning en de naastenliefde hoog aangeschreven staan, in te brengen in onze houding ten opzichte van de aarde.
En die moraal houdt de duurzaamheidsdiscussie behoorlijk in de tang.
De milieubeweging is erin
Toen in 2008 de cradle to cradlebenadering in Nederland haar intregeslaagd de joods-christelijke
de deed,1 werd er heel verschillend
moraal in te brengen in
gereageerd, uiteenlopend van groot
onze houding ten opzichte
enthousiasme – voor het eerst waren
van de aarde
er op duurzaamheidscongressen
meer mensen dan stoelen – tot scepticisme en afkeuring. Deze wisselende reacties hadden te maken met het feit
dat met het concept van cradle to cradle afstand werd genomen van het opgeheven vingertje. Het milieu verbeteren was niet langer een kwestie van een
morele plicht, maar van gezond verstand en zelfs van commercieel gewin.
De enthousiastelingen voelden dit als een opluchting en zagen een wereld
aan nieuwe kansen. Vele anderen, geworteld in de traditionele milieudiscussie, zagen het als een bedreiging. Want het kan toch niet zo zijn dat je ook
zonder persoonlijke offers het milieu kunt dienen? Dat zet de duidelijke en
wellicht ook comfortabele tweedeling tussen de ‘goeden’ en ‘slechten’ op
zijn kop, en daar was nu net de strategie van partijen die de morele plicht als
uitgangspunt nemen voor milieubeleid jarenlang op gebaseerd.
Die strategie wordt gekenmerkt door een sterke regulering door de
overheid. De Partij voor de Dieren is er het meest uitgesproken in. Voortdurend vraagt de partij van de overheid om zaken als de volgende: het beperken van de vleesconsumptie, het verbieden van het Magnum-ijsje vanwege
de palmolie die erin zit, het verplicht uitreiken van doggy bags (zakjes
waarin je overgebleven eten kunt meenemen) in restaurants, en het instellen van een vettaks. Om het even zwart-wit te stellen: in de traditionele
milieudiscussie hebben burgers een morele plicht en is het de taak van de
overheid om via wet- en regelgeving de freeriders in de pas te laten lopen.
De nieuwe duurzaamheid van de christendemocratie
Waar staat de christendemocratie in dit krachtenveld? Het mag duidelijk
zijn dat de christendemocratie een totaal andere visie heeft op de rol van
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de overheid: de overheid is niet de instantie die ingrijpt in de persoonlijke
levenssfeer van mensen om ze op het rechte milieupad te brengen, niet
de instantie die het maatschappelijk middenveld met opgeheven vinger
voortdurend de maat neemt. Tegelijkertijd is het zeer ongemakkelijk voor
een christendemocratische partij om een gematigd antwoord te geven
op een stroming die morele waarden levensgroot in het midden van het
debat plaatst, zeker als deze waarden een relatie hebben met een van de
uitgangspunten van het cda: rentmeesterschap. Dat ongemak heeft in het
verleden geleid tot een verdedigende en afwijzende houding of zelfs tot
afwezigheid van het cda in het debat.
Maar tijden veranderen. Mede dankzij pleidooien voor cradle to cradle,
de circulaire economie en groene groei maken schuld en boete plaats voor
kans en ontwikkeling. De mens wordt niet langer gezien als het probleem
maar als onderdeel van de oplossing. Dat is een wereld van verschil met
de traditionele visie. En in dat verschil ligt de sleutel voor een christendemocratische duurzaamheidspolitiek. Een positieve benadering die ook
de overheid een significant andere rol geeft. De overheid is niet langer de
grote regelgever, maar de instantie die ruimte biedt aan het oplossend vermogen van de samenleving, die de intelligentie en creativiteit van mensen
in hun diverse onderlinge verbanden onderkent, faciliteert en stimuleert.
Voor deze nieuwe christendemocratische duurzaamheidspolitiek hanteer
ik de werktitel Nieuwe Duurzaamheid.
Een onderscheidende christendemocratische duurzaamheidspolitiek
bevat vier elementen. In de eerste plaats moeten we onze systemen zo
inrichten dat ze de juiste condities bieden voor duurzaam gedrag. Want
je kunt niet duurzaam zijn in een onduurzaam systeem. Een eenvoudige
levensstijl is niet per definitie duurzaam, omdat we te weinig weten van
productie, gebruik en verwijdering van de producten om ons heen. Daar
komt bij dat individuele bijdragen aan het milieu alleen tot een compleet
duurzame wereld leiden als iedereen, ook mensen in opkomende economieën, de verlokkingen en het comfort van de moderne samenleving links
laat liggen. Eerlijk gezegd acht ik die kans gering. De vraag is dan ook niet
‘Hoe kunnen we gedrag zodanig beïnvloeden dat mensen milieusparend
leven?’, maar ‘Hoe kunnen we onze productie- en consumptiesystemen zo
inrichten dat ze parallel lopen met de belangen van mens en milieu?’. Het
is tijd voor een nieuwe koers: een die onderkent dat ontwikkeling en groei
deel uitmaken van onze cultuur. Nieuwe Duurzaamheid creëert condities
die het voor mensen en bedrijven aantrekkelijk maken om zich duurzaam
te ontwikkelen. Nieuwe Duurzaamheid grijpt in op het systeem en vereist
wezenlijke veranderingen ten aanzien van bijvoorbeeld afval en energie.
Een tweede element is de ruimte voor het (lokaal) initiatief. Nieuwe Duur-
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zaamheid doet een nieuw appel op individuele verantwoordelijkheid. Vanuit
waardering voor het menselijk leven en de kracht van de schepping wijst ze
geen ‘schuldige’ aan. Nieuwe Duurzaamheid wil de menselijke intelligentie
en creativiteit benutten om het milieu te verbeteren: in plaats van aan
Nieuwe Duurzaamheid benut
te geven wat niet mag, formuleren
hoe het beter kan; streven naar een
de menselijke intelligentie
gebouw dat energie levert in plaats
en creativiteit om het milieu
van steeds minder verbruikt; Rete verbeteren
search & Development inzetten om
verf te creëren die fijnstof afvangt, in
plaats van verf te maken die alleen maar minder schadelijk is; auto’s ontwikkelen die de lucht zuiveren terwijl ze rijden, in plaats van ze zuiniger maken.
Dit scenario gaat uit van het betere alternatief en niet van het minder slechte. Dat is uiteraard een enorme uitdaging. Die uitdagingen zien en oppakken, begint met ‘ownership’, een gevoel van eigenaarschap. Geef mensen de
verantwoordelijkheid terug: laat inkopers zelf nadenken over wat de duurzaamste oplossing is, bied gemeenten ruimte voor lokale initiatieven, maak
decentrale opwekking van energie mogelijk. Dat vraagt om een overheid die
loslaat, geen boeken vol criteria voorschrijft, maar erop vertrouwt dat burgers en bedrijven zelf tot duurzame oplossingen komen. Deze benadering
introduceert naast de drie p’s van ‘people, planet, profit’ een vierde ‘p’, die
van ‘participation’. Als Nieuwe Duurzaamheid draait op ‘de kracht van de samenleving’, dan moet die samenleving ook de tools hebben om een bijdrage
te leveren. Hoewel we al jaren educatieprogramma’s hebben op het gebied
van natuur en milieu, kan op dit terrein nog veel gebeuren. Kinderen en
jongeren bewust maken van de problemen op het gebied van grondstoffen,
klimaat, energie en vervuiling is het begin. Het uiteindelijke doel is om bij
te dragen aan een nieuwe generatie die in staat is te werken aan oplossingen.
Daar zijn nieuwe kennis- en leerprogramma’s voor nodig. Het stimuleren
van dergelijke programma’s binnen en buiten het formele onderwijs is eveneens onderdeel van een christendemocratische duurzaamheidspolitiek.
Belangrijk ook is, in de derde plaats, dat duurzaamheid niet langer wordt
gezien als iets wat tegengesteld is aan economische ontwikkeling. Ook
bewindspersonen van cda-huize hebben in het verleden gepleit voor ‘ontkoppeling’: het loskoppelen van economische groei en milieudruk. Nieuwe
Duurzaamheid legt de relatie echter anders. Het koppelt economische groei
aan verbetering van de leefomgeving. Economische groei is noodzakelijk om
duurzame innovaties te stimuleren; duurzaamheid leidt tot economische
groei. In een schema met twee assen, waarvan de ene duurzaamheid en de
andere economische groei meet, zie ik het cda gepositioneerd in de hoek
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rechtsboven. Nieuwe Duurzaamheid vormt de optimale combinatie tussen
milieu en economie.
Een vierde principe voor de christendemocratische duurzaamheidspolitiek is wat het Strategisch Beraad in zijn rapport Kiezen en verbinden
noemt ‘van verbruiken naar waarderen’.2 De relatie met rentmeesterschap
is zonneklaar: de aarde is er niet om te verbruiken, maar om met respect te
behandelen; niet om uit te putten, maar om in goede staat door te geven aan
generaties na ons. Ook dit principe maakt deel uit van Nieuwe Duurzaamheid. Geen wegwerpeconomie, maar één van voortdurend hergebruik. Een
economie van kringlopen die grondstoffen in het systeem houden en weghouden van de schroothoop of verbrandingsoven. Dat kan door er zuinig
mee om te springen, maar dat is in feite niet meer dan ‘minder verbruiken’.
Het ‘waarderen’ komt meer tot uiting in slim productontwerp en goede inzamelsystemen en het financieel waarderen van afval als grondstof. Dat is
rentmeesterschap in optima forma.
Duurzaamheid als ordeningsprincipe
Geldt dit alles nu alleen voor ‘groene duurzaamheid’, voor duurzame
ontwikkeling in relatie tot natuur, milieu en leefomgeving? Vanuit de
beginselen van het cda wil ik ervoor pleiten nog een stap verder te gaan:
duurzaamheid als algemeen ordeningsprincipe van de samenleving.
Houdbaarheid van het systeem, van verbruiken naar waarderen, is op
meerdere terreinen toepasbaar. Denk daarbij aan de arbeidsmarkt, de
zorg, het financiële beleid en de economie als geheel. Ook op die terreinen
kun je uit de voeten met begrippen als rentmeesterschap, koppeling met
economische groei, ruimte voor lokaal initiatief en sturen op condities. Dat
zou wel eens kunnen leiden tot onderscheidende christendemocratische
keuzes. In het rapport van het Strategisch Beraad zien we de aanzet voor
zo’n bredere benadering: een leven lang leren als permanente investering
in arbeidskrachten; of een financieel systeem dat meer waarde toekent
aan sparen. Van deze benadering zou vervolgens weer een impuls kunnen
uitgaan naar groene duurzaamheid, de zorg voor natuur, milieu en leefomgeving. Wellicht is het tijd om de Sociaal-Economische Raad (ser) op dit
terrein om een advies te vragen. Vanuit de fractie zal ik me er in ieder geval
voor inzetten om Nieuwe Duurzaamheid, groen of in bredere context,
steeds hoger op de politieke agenda te krijgen.
Noten
1

Zie de bijdrage van Gijsbert Korevaar in
deze cdv-bundel.
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2 cda Strategisch Beraad 2012, Kiezen
en verbinden. Politieke visie vanuit het
radicale midden. Den Haag: cda, 2012,
p. 11 en 50.
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Als de wil er is kunnen we
de milieuhypotheek op de
toekomst van onze kinderen
verlagen
Het CDA is in de huidige politieke verhoudingen cruciaal
om echte duurzaamheidspolitiek te realiseren. Het heeft
met zijn gedachtegoed uitstekende argumenten om bij te
dragen aan een verbetering van natuur en milieu. De partij
belijdt immers dat ‘de vruchten van de schepping aan
iedereen ten goede moeten komen’. Het CDA zal met de vele
natuur- en milieuorganisaties het debat moeten voeren.
door Tjerk Wagenaar
De auteur is directeur van de Stichting Natuur & Milieu.

Het cda lijkt ‘periodiek besprongen’ te worden ‘door een soort
sense of urgency waar het duurzaamheid en duurzame ontwikkeling betreft’, schreef Peter van Wijmen in 2004 in Christen Democratische Verkenningen.1 Een constatering die ik kan delen als ik kijk naar de publicaties van
de partij over pakweg de afgelopen tien tot twaalf jaar. Het recent verschenen rapport Kiezen en verbinden verwoordt die urgentie opnieuw: ‘Dit is hét
moment om het anders te doen’, staat er in het hoofdstuk over ‘Duurzame
dynamiek’.2
Helaas moet Van Wijmen in zijn artikel in 2004 tegelijkertijd constateren dat er een aanzienlijke kloof bestaat tussen de vanuit het gevoel van urgentie verwoorde visie op duurzaamheid en het concrete stemgedrag in de
politiek van elke dag, een constatering die mijns inziens ook anno nu nog
geldt. De vraag is dan ook of die kloof voor het cda te overbruggen is. Mijn
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antwoord daarop is: ja, dat kan, want het moet. Omdat we de hypotheek, in
de zin van financiële schuld én milieuschuld, die we hebben gelegd op de
toekomst van onze kinderen, stevig moeten verlagen. De kansen voor een
christendemocratische duurzaamheidspolitiek liggen voor het oprapen,
en die kunnen worden verzilverd als de wil er is.
Staat van het milieu
Hoe hard dat nodig is, wil ik graag illustreren door een paar woorden te
wijden aan de staat van het milieu. Ontegenzeglijk neemt de zorg voor
duurzaamheid in het denken een steeds belangrijker plaats in en in toenemende mate ook in het handelen van mensen en zeker ook van bedrijven.
De overheid blijft daar momenteel bij achterlopen. Toch is er, zoals tal van
onderzoeken laten zien, nog steeds sprake van een mondiale milieucrisis
met als grootste problemen de opwarming van de aarde, de achteruitgang
van de biodiversiteit, waaronder ontbossing en uitputting van visgronden,
de uitputting van zoetwatervoorraden en de toenemende verspreiding van
tal van stoffen met nog onbekende gezondheidseffecten voor mensen en
milieueffecten op bodem, water en lucht.
Ook in ons land is het niet goed met de staat van de natuur en het milieu.
De Nederlandse lucht, water en bodem behoren namelijk tot de vuilste
van heel Europa. Ondanks dat Nederland tot de rijkste landen van
Ondanks dat Nederland tot de
Europa behoort, beschermen we
onze leefomgeving minder goed
rijkste landen van Europa bedan andere eu-landen. In het raphoort, beschermen we onze leefport Ranking the stars van Natuur
omgeving minder goed
& Milieu, waarin Nederland op
dan andere EU -landen
het gebied van klimaat, milieu en
natuur wordt vergeleken met de
andere Europese lidstaten, wordt dit uitgebreid onderbouwd en worden
oplossingen aangedragen.3
De problematiek kan ook nog op een andere wijze duidelijk worden gemaakt: als we de afgelopen dertig jaar ons bruto nationaal product jaarlijks
hadden gecompenseerd voor de niet in de cijfers opgenomen milieuschade
en uitputting van grondstoffen, zou er niet of nauwelijks sprake zijn van
economische groei over die periode. Dan is duidelijk, en dat is mijn visie,
dat ingrijpende veranderingen in de wijze waarop wij onze economie inrichten, in onze wijze van produceren en consumeren, in het verbruik van
natuurlijke hulpbronnen en in onze omgang met de kwaliteit van onze
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leefomgeving, noodzakelijk zijn om de duurzame wereld die ik voor ogen
heb snel dichterbij te brengen. Dit gezegd hebbende rijst natuurlijk de
vraag: en waarom heeft het cda daarin dan een cruciale rol?
Christendemocratisch gedachtegoed
Ik zie drie elementen, behorend tot het fundament van het christendemocratisch gedachtegoed, die argumenten leveren voor de kansen en de cruciale rol van het cda in een duurzaamheidspolitiek. Die elementen zijn de
visie op de rol van de overheid, de visie op het maatschappelijk middenveld
en de visie op moraliteit.
Ik noem bewust niet het aspect rentmeesterschap. Dit inhoudelijke
begrip is in de geschiedenis van het cda vaak op een aansprekende wijze
gedefinieerd, maar ook geregeld gebruikt als vlag die de lading niet dekt.
Daarom vind ik het onvoldoende houvast bieden bij het uitzetten van een
duurzaamheidspolitiek.
Overheid
Natuurlijk mogen we en moeten we bedrijven, organisaties en individuen
aanspreken op hun eigen verantwoordelijkheid in het duurzaam omgaan
met de aarde en onze leefomgeving in het belang van mensen hier en
elders, nu en later. En mijn organisatie, Natuur & Milieu, doet dat ook en
werkt daartoe ook – en vaak succesvol – actief samen met bedrijven en
andere organisaties. Maar een rol van de overheid als het gaat om duurzaamheid is, vrijwel onbetwist, essentieel en onontbeerlijk. Dat onderschrijft elke serieuze politieke stroming, maar de invulling van die rol
verschilt echter nadrukkelijk van stroming tot stroming. De christendemocratische visie op die rol, aangeduid met het begrip ‘publieke gerechtigheid’, spreekt mij aan, zeker als dat begrip in Partners in duurzaamheid, een publicatie van het Wetenschappelijk Instituut uit 2000, als volgt
wordt vertaald: ‘de publieke zorg dat de vruchten van de schepping aan
allen ten goede komen.’4 Elf jaar later verwoordt minister Verhagen deze
visie concreter: ‘(…) de overheid heeft absoluut een belangrijke rol om
ervoor te zorgen dat private partijen de kosten van vervuiling niet afwentelen op het publieke bezit van ons allemaal: onze lucht, ons water, onze
biodiversiteit en onze bodem.’5 Een dergelijke actieve rol van de overheid
is essentieel om een effectieve duurzaamheidspolitiek te kunnen voeren.
De overheid beschikt daarbij over de instrumenten om te realiseren wat
in de markt niet vanzelf gebeurt en de overheid kan stem geven aan wat
geen stem heeft: de natuur en toekomstige generaties.

Christen Democratische Verkenningen | Lente 2012

Naar een christendemocratische duurzaamheidspolitiek

130
Maatschappelijk middenveld
Het cda combineert deze visie op de rol van de overheid met een dynamische visie op de samenleving en de maatschappelijke verbanden in die
samenleving. ‘Het cda zal altijd eerst vanuit die samenleving redeneren
en de overheid […] zien als instrument van die samenleving.’6 Tot de maatschappelijke verbanden behoort zeker ook het rijke palet aan natuur- en
milieuorganisaties dat Nederland heeft. Deze organisaties, met ruim vier
miljoen leden of donateurs (uniek in de wereld), illustreren het grote belang dat mensen hechten aan een rijke natuur, een mooi landschap en een
schone leefomgeving. Dat er binnen dit rijke palet ook organisaties actief
zijn die uitdagende actievormen bedenken of publiekelijk bedrijven en
politici en politieke partijen aan de kaak stellen, illustreert in mijn ogen
juist de kracht van de open democratische Nederlandse samenleving. In
Partners in duurzaamheid wordt deze rol van maatschappelijke organisaties omschreven als ‘“private zorg”, de solidariteit die burgers en hun
maatschappelijke organisaties zelf dienen op te brengen’7 (te onderscheiden van de ‘publieke zorg’ van de overheid).
Naar mijn stellige overtuiging zal het cda zijn kansen op het voeren van
een effectieve duurzaamheidspolitiek aanzienlijk kunnen vergroten door
permanent een kritische dialoog te voeren met en zich te laten inspireren
door de centrale organisaties, waartoe ik Natuur & Milieu reken, binnen
het genoemde palet aan natuur- en milieuorganisaties in Nederland. Die
dialoog ontbreekt nu vrijwel volledig, met uitzondering van enige meer
persoonsgebonden contacten tussen cda’ers en medewerkers van natuuren milieuorganisaties. Ik vind dat een gemis. Elkaar bevragen, visies en
oplossingen delen en inspiratie overbrengen, is mijn beeld van de dialoog.
Een paar keer per jaar met elkaar een goed strategisch gesprek ‘met de
benen op tafel’ voeren, is de vorm die ik voor ogen heb.
Moraliteit
Het cda onderscheidt zich in het Nederlandse politieke landschap door
niet terug te deinzen voor een moreel appel op de burger. Zeker als het gaat
om duurzaamheid hoort moraliteit tot het instrumentarium dat hoort
bij adequate politiek, want om nogmaals te citeren uit publicaties van het
cda: ‘In de onlangs door het cda uitgebrachte discussienotitie Investeren
in duurzame ontwikkeling wordt een direct verband gelegd tussen duurzame ontwikkeling en moreel gedrag met als kernachtige conclusie: consumeren is in die zin een morele daad.’8 Deze invalshoek van de moraliteit
kan het cda operationaliseren door deze actief uit te laten dragen door zijn
boegbeelden, maar juist ook door deze in te brengen in de zojuist bepleite
dialoog met natuur- en milieuorganisaties.
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Radicale midden
Kansen te over voor een christendemocratische duurzaamheidspolitiek,
maar worden die kansen de komende tijd ook verzilverd? Het gebrek aan
in het verleden behaalde resultaten is in ieder geval gelukkig geen garantie
voor de toekomst. Spannend vind ik wat de uitkomst zal zijn van de discussieronde die het cda nu voert over Kiezen en verbinden. En laat ik alvast het
volgende voorschot op die uitkomst nemen: als de partij zich Kiezen en verbinden eigen maakt, dan heeft het cda met bewindspersonen op Financiën,
Economische Zaken, Landbouw & Innovatie en Infrastructuur & Milieu
alle kans om de daad bij het woord te voegen. Zodat Van Wijmen niet meer
hoeft te verzuchten: ‘Wat zijn bij het cda weinig daden gevolgd op deze
woordenvloed.’9
Op korte termijn zie ik een aantal belangrijke onderwerpen op de Haagse agenda waar cda-bewindslieden duidelijk kunnen maken dat het ‘radicale midden’ nadrukkelijk verbonden wordt met duurzaamheid. Op de
eerste plaats is dat de bezuinigings- en hervormingsopgave waarvoor het
kabinet nu staat. Naast de deels pijnlijke keuzes die gemaakt zullen moeten worden, biedt deze opgave ook kansen op vergroening. Bijvoorbeeld
door te investeren in groene groei, zoals energiebesparing in de bebouwde
omgeving. En door eindelijk de volledig uit de tijd zijnde milieuschadelijke subsidies af te bouwen. Ik hoop dat minister Verhagen met zijn pleidooi
voor hervormingen en zijn handtekening onder de Green Deal invulling
zal geven aan groene groei.
Een ander actueel thema is de zorg voor de natuur, waaraan tot mijn
spijt in Kiezen en verbinden nauwelijks woorden worden gewijd. Staatssecretaris Bleker slaagt er prima in de natuurwereld stevig op te schudden,
maar tegelijkertijd zal het effect van
zijn doorgeschoten bezuinigingsmaatregelen, gekoppeld aan het
Veel van wat de afgelopen
afschuiven van verantwoordelijkhejaren aan natuur is hersteld
den naar Europa en de provincies,
of behouden, gaat nu alsnog
zijn dat veel van wat de afgelopen
jaren aan natuur in Nederland is
het loodje leggen
hersteld of behouden, nu alsnog het
loodje gaat leggen. Daarmee draait
hij de door het Strategisch Beraad beschreven hervormingsbeweging ‘van
verbruiken naar waarderen’10 180 graden om.
Ik zei het al: milieu en veiligheid zijn ook nauw verbonden, ook in
Nederland. Ik hoef maar te herinneren aan de brand bij Chemie-Pack afgelopen jaar. Staatssecretaris Atsma kan duidelijk maken dat het cda na
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de woorden nu de daden vooropstelt: niet langer gedogen dat risicovolle
bedrijven niet voldoen aan alle vergunningseisen. Wat er moet gebeuren is
allang bekend: de instelling van een landelijk veiligheidsteam. Tot nu toe
ontbreekt echter de politieke wil om dit ook daadwerkelijk te realiseren.
Ook liggen er kansen bij het energiebeleid. Nu er – gelukkig – geen
tweede kerncentrale komt in Nederland kan minister Verhagen zijn focus
verleggen naar de vorm van opwekking van duurzame energie die Nederland het meeste perspectief biedt: wind op zee, en naar het realiseren
van een Europese smart grid, een modern elektriciteitsnetwerk dat het
mogelijk maakt op Europees niveau het aanbod van (duurzame) energie
adequaat te reguleren. Zo’n kans op duurzaamheidspolitiek moet een minister die zegt dat duurzaamheid ‘zonder twijfel’ een van de ‘grote uitdagingen en opgaven van onze generatie is’ toch grijpen. Zodat we over tien
of vijftien jaar kunnen zeggen: dankzij de wil van het cda en zijn mensen
slaagde Nederland er in het begin van de jaren tien van deze eeuw in economische krimp om te zetten in ‘groene groei’.
Noten
1

Peter van Wijmen, ‘Tussen Apocalyps
en Utopie’, in: Jan Prij en Peter van Wijmen, Tussen Apocalyps en Utopie (cdv
Herfst 2004). Amsterdam: Boom, 2004,
pp. 5-14, aldaar p. 11.
2 cda Strategisch Beraad 2012, Kiezen en
verbinden. Politieke visie vanuit het radicale midden. Den Haag: cda, 2012, p. 27.
3 Natuur & Milieu, Ranking the stars.
Nederland in vergelijking met andere Europese lidstaten op het gebied van milieu,
natuur en klimaat. Utrecht: Natuur &
Milieu, 2011.
4 Wetenschappelijk Instituut voor het
cda, Partners in duurzaamheid. Den
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Haag: Wetenschappelijk Instituut voor
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Maxime Verhagen, ‘De missie van
rentmeesterschap’, in: Jan-Willem van
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Een duurzame relatie. Doorn: Stichting
Christelijk-Sociaal Congres, 2011, p. 26.
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Christelijk-Sociaal Congres in 2011 in
Doorn.
cda Strategisch Beraad 2012, p. 15.
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De actualiteit van
Franciscus van Assisi
(Assisi 1182-1226)
door Gerard Pieter Freeman
De auteur is bijzonder hoogleraar franciscaanse spiritualiteit aan de Universiteit van Tilburg en
directeur van het Franciscaans Studiecentrum in Utrecht.

Vrede onder alle schepselen
Sinds een jaar of dertig is Franciscus van

dat zijn zoon hem op zou volgen in de zaak,

Assisi de patroon van de zorg voor het mi-

maar toen Assisi in een oorlog verwikkeld

lieu. Heeft zijn boodschap actualiteitswaar-

raakte met de grotere buurstad Perugia, werd

de als het over duurzaamheid gaat? Hoe kan

Franciscus gevangengenomen. Hij verloor zo

een man die bijna achthonderd jaar dood is

zijn interesse in de carrière die voor hem was

een bijdrage leveren aan het actuele debat?

uitgestippeld. Het was hem lang onduidelijk

Hij heeft geen pasklare oplossingen, heeft

welke richting hij moest inslaan. Moest hij

nooit nagedacht over de verhouding tussen

proberen hogerop te komen als ridder? Fran-

overheid en burger en het energievraagstuk

ciscus probeerde deze rol uit, maar toen hij

was hem onbekend.

een ridder tegenkwam die armer was dan hij,

Franciscus kan wel inspireren met verha-

gaf hij zijn wapenrusting spontaan weg. In

len over een geheelde wereld: als degene die

toenemende mate raakte Franciscus gevoelig

met vogeltjes praatte, tijdens de kruistoch-

voor de wijde kloof tussen arm en rijk. Uit-

ten naar de sultan ging om een vreedzame

sluiting van mensen kon Gods bedoeling niet

bijdrage te leveren en aan het einde van zijn

zijn. Franciscus noemt zelf de ontmoeting

leven in het Zonnelied alle schepselen zijn

met melaatsen het beslissende moment van

broeders en zusters noemde.

zijn bekering. Bij hen vond hij vrede. Bete-

* * *
Franciscus stamde uit een welvarende fami-

kende dit dat hij verpleger moest worden?

lie. Zijn vader was lakenkoopman en hoopte

bleef. Op zoek naar een antwoord bad hij veel.
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Op een dag hoorde hij Gods stem: ‘Ga mijn

nen en vrouwen samen overnachtten, gaf dat

huis herstellen. Zie je niet dat het een puin-

aanleiding tot verdachtmakingen. Zij ging

hoop is?’ En dus ging hij kerkjes restaureren.

wonen bij het eerste kerkje dat Franciscus

Zijn vader werd steeds bozer: hij wilde best

hersteld had, San Damiano. Al snel groeide

geld investeren in een carrière die zijn zoon

ook haar gemeenschap in Assisi en elders.

hogerop zou brengen, maar nu leek het er

Zo kreeg Franciscus een nieuwe rol: die

veel op dat diezelfde zoon een sukkel aan het

van de leider van een grote groep mensen. Hij

worden was. Hij ging zelfs uit bedelen! In een

deed dat op zijn eigen wijze. Hij werd geen

dramatisch proces namen Franciscus en zijn

manager, maar de behoeder van de levens-

vader afstand van elkaar.

wijze die hij van God ontvangen had. Jaarlijks

Franciscus hoorde op een dag het evan-

kwamen de broeders op zogeheten kapittels

gelie van de uitzending van de apostelen:

bijeen. Ze wisselden hun ervaringen uit en

‘Neem niets mee onderweg, geen beurs,

stelden de regels op waaraan ze zich wilden

geen reiszak, geen dubbele kleding. Wens

houden. Franciscus’ regel is dus niet het

iedereen de vrede.’ Toen wist hij waarnaar

dictaat van een leider, maar de gezamenlijke

hij al die tijd op zoek was geweest. Dát ging

verwoording van hun ervaringen.

hij doen. Hij trok rond en riep op tot beke-

Franciscus bleef zijn grenzen verleggen.

ring. Op een dag kwamen twee mannen op

Hij ontdekte een broederschap die steeds

hem af. Ze vroegen of ze mee mochten doen.

verder ging: van de melaatsen naar mannen

Franciscus, die lang alleen was geweest, ging

en daarna vrouwen die met hem meededen.

dankbaar op hun aanbod in. Ze verkochten

Het was hem niet genoeg. Hij ging op reis

hun bezit en deelden de opbrengst uit aan

naar het Midden-Oosten. Hij hoopte de lei-

de armen. Toen een eenvoudige boerenzoon

der van de kruistocht ervan te overtuigen dat

erbij kwam, waren ze met z’n vieren. Een

die onderneming zinloos was. Toen dat niet

nieuwe broederschap was geboren.

lukte, ging hij naar de ‘vijand’, de sultan die

Ze hadden geen vaste verblijfplaats en

de moslimlegers leidde. Hoewel Franciscus

trokken rond zonder bagage. Ze hielpen

er niet in slaagde hem tot het christendom te

melaatsen, werkten als dagloners op het veld

bekeren, wijst alles erop dat zij elkaar ver-

en bedelden voor hun levensonderhoud. Op

stonden in hun verlangen naar een vreedza-

dorpspleinen riepen ze mensen op om evan-

mer samenleving.

gelisch te leven. Ze noemden zich de broeders

Het was Franciscus nog niet genoeg. Toen

van de minsten, de minderbroeders. Ze had-

hij een keer vogels tegenkwam die tot zijn

den een bescheiden boodschap: de liefde wint

verrassing niet wegvlogen, begon hij tot ze te

het van de haat, eenvoud overtuigt meer dan

preken en ze luisterden nog ook. Dat was een

dwang, solidariteit is sterker dan zelfbehoud.

ontdekking voor hem. Hij nam zich voor ook

Bekeer je tot die weg die de weg van Jezus is.

dieren bij zijn broederschap te betrekken.

De beweging groeide als kool. Van overal

In de laatste jaren van zijn leven deed

kwamen mannen die zich onder Franciscus

Franciscus regelmatig van zich spreken.

en zijn broeders schaarden. In 1211 wilde ook

In 1223 schreef hij namens de broeders een

een jonge vrouw, Clara (1193-1253), meedoen.

nieuwe, definitieve versie van de regel die ze

Meetrekken zou te gevaarlijk zijn. Als man-

samen hadden opgesteld. In de kluizenarij
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Greccio vierde hij Kerstmis met een levende

Het zou onjuist zijn om hierbij over Fran-

kerststal. Het jaar daarop trok hij zich een

ciscus’ idealen of principes te spreken, zoals

tijd lang terug op de berg La Verna. Daar

vaak gedaan wordt. Hij bracht geen princi-

kreeg hij een verschijning van een gekrui-

pes in praktijk (waarbij de gedachte aan het

sigde engel. Terwijl hij over de betekenis

dagelijks leven voorafgaat). Hij was een man

ervan nadacht, verschenen in zijn handen,

die dacht met zijn handen en voeten: hij pro-

voeten en zijde de wondtekenen van Chris-

beerde dingen uit, en als die hem nader bij

tus aan het kruis. Franciscus interpreteerde

Christus brachten, bleef hij dat doen en aan

die als een signaal uit de hemel dat hij Chris-

anderen aanraden. De reflectie en de woor-

tus trouw was gebleven.

den kwamen later. Hij was ook niet iemand

Hoewel zijn gezondheid steeds slechter

die dacht dat christendom en droefheid sa-

werd, bleef hij rondtrekken en preken. In

mengaan. Hij leefde vanuit een grote vreugde

San Damiano, waar hij zich dicht bij Clara

en wilde dat ook blijven doen als zaken tegen-

had teruggetrokken omdat het niet goed

zaten. Hij heeft ooit een preek gehouden over

met hem ging, dicteerde hij het Zonnelied,

een volksliedje: ‘Zo groot is het goed dat ik

een lied waarin de hele schepping Gods lof

verwacht, dat alle moeite mij toelacht.’

zingt. Op 3 oktober 1226 overleed Franciscus.

Dit levert een uitermate aantrekkelijk

Twee jaar later werd hij heilig verklaard.

en vrolijk leven op dat tegelijk erg radicaal

* * *
Franciscus’ leven wordt bovenal gekenmerkt

en marginaal was. Hij bedoelde zijn levens-

door zijn verlangen naar een broederschap

alleen begonnen en bleef zijn eigen roeping

die alle grenzen overschrijdt. Dat is zijn inter-

volgen. Wie mee wilde doen, was welkom.

pretatie van ‘het volgen van de voetstappen

Wie dat niet wilde, was daarom nog niet

van Jezus Christus’. Daarbij wordt de waarde

verkeerd. Als iedereen hem zou volgen, zou

‘broederschap’ door hem nader bepaald met

er niemand meer zijn om bij te bedelen.

vorm dan ook niet voor iedereen. Hij was

‘de mindere zijn’. Hij streeft dus niet op mo-

Naast de broeders en de zusters waren

derne wijze gelijkheid of gelijkwaardigheid

er ook mensen die, zoals dat heette, ‘in hun

na, maar onderschikking, waarbij hijzelf voor

eigen huizen’ meededen. Ze kwamen maan-

de positie van de minste kiest. Ook dat is een

delijks bij elkaar, vastten strenger en baden

directe consequentie van zijn visie op Jezus

meer, oefenden onderlinge solidariteit uit

als degene die daarvoor gekozen heeft. De

en weigerden wapens te dragen. Ze zetten

armoede, waaraan Franciscus een van zijn

zich in voor gastenverblijven, ziekenhuizen

bijnamen ontleent, il Poverello, is een uit-

en scholing en waren zo een vreedzame

werking van de keuze voor de laagste plaats.

kracht in een gewelddadige samenleving.

Hij wil zich, net als zijn Heer, geen zorgen
maken over de dag van morgen en ‘geen steen

* * *
‘Duurzaamheid’ was een begrip dat in

hebben om zijn hoofd op te leggen’. De twee

zijn tijd nog niet bestond en dat Francis-

waarden van broederschap en de mindere

cus vreemd zou zijn. Mensen leefden een

zijn worden gecompleteerd door het werken

voortdurend bedreigd bestaan zonder ge-

aan vrede onder alle mensen, ja zelfs onder

zondheidszorg en vaak zonder voldoende

alle schepselen.

volwaardig voedsel. Franciscus maakte daar
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levenskunst van. Hij leefde naar het advies

slot. Het is legendarisch en dat maakt het ver-

dat Clara van Assisi ooit gaf om ‘onbezorgd,

haal sterker. Toen Franciscus eens in het stad-

blij en opgewekt’, te zijn, ‘met snelle stap en

je Gubbio verbleef, dook daar een grote en

lichte loop, zonder je voeten te stoten zodat

angstaanjagende wolf op die iedereen, zelfs

je schreden zelfs geen stof doen opwaaien.’

mensen, naar het leven stond. Franciscus had

Zijn ecologische voetafdruk moet verwaar-

met de mensen te doen en ging daarom op

loosbaar geweest zijn. Maar daar ging het

de wolf af. Hij sprak hem ernstig toe: de wolf

hem niet om. Hij telde niet zijn voetafdruk,

had dieren en mensen gegeten zonder Gods

maar de voetsporen van zijn Heer. Hij dacht

toestemming en daardoor de galg verdiend.

niet aan de volgende generaties, maar aan

Maar Franciscus snapte wel hoe hij daartoe

de eeuwigheid. Hij riep daarom de mensen

gekomen was: hij had honger. Daarom stelde

om hem heen op om eenvoudiger en met

Franciscus hem voor dat hij zou beloven geen

meer solidariteit te leven. Hij noemde alle

schade meer toe te brengen. Als tegenprestatie zouden de mensen van Gubbio hem

Franciscus telde niet zijn
ecologische voetafdruk, maar
de voetsporen van zijn Heer

niet meer naar het leven staan. De wolf gaf
met zijn oren te kennen dat hij het snapte en
legde als teken van trouw zijn rechterpoot
in Franciscus’ hand. Samen gingen ze naar
het marktplein waar iedereen was samengestroomd. Franciscus sprak de mensen ern-

schepselen zijn broeders en zusters omdat

stig toe: ze hadden beter bang kunnen zijn

iedereen en alles naar zijn innige overtui-

voor de hel dan voor broeder wolf. Daarna

ging maar één Vader had, en die woont in de

zei Franciscus: ‘Luister, broeders en zusters:

hemel. Zijn nederigheid betekende, positief

broeder wolf heeft me beloofd vrede met u

geformuleerd, dat hij iedereen hoogachtte.

te willen sluiten als u belooft hem elke dag

Franciscus vormde duurzame gemeen-

zijn nodige voedsel te geven. Ik sta ervoor in

schappen van de mannen en de vrouwen die

dat hij zich strikt daaraan zal houden.’ De

met hem mee wilden doen. Daarin werden

burgers beloofden dat ze de wolf altijd te eten

(en worden) de waarden waar hij voor stond,

zouden geven. De wolf tilde zijn rechterpoot

langdurig ingeoefend en ernstig beproefd.

weer op en legde die in de hand van Francis-

De ‘duurzaamheid’ van Franciscus is een

cus. Blijdschap alom.

gevolg van een bredere inzet die in groepen

Nog twee jaar leefde de wolf in Gubbio en

met elkaar gedeeld en beoefend wordt. Mis-

hij ging als een tam dier de huizen langs, zon-

schien schept dit ook nu nog de gunstige

der dat hij iemand lastigviel. Hij werd door

voorwaarden voor een groenere levenswijze

iedereen royaal gevoed en wanneer hij langs

die verder gaat en langer duurt dan de snel

de huizen liep, was er geen hond die tegen

wisselende modes van dit moment.

hem blafte. Na twee jaar stierf broeder wolf van

Franciscus’ blijvende erfenis bestaat ener-

ouderdom. Dat betreurden de mensen zeer,

zijds uit deze groepen en anderzijds uit de

want door hem werden ze steeds herinnerd

verrukkelijke verhalen die ook nu mensen

aan de deugd en de heiligheid van Franciscus.

kunnen inspireren. Daarom een verhaal tot

Tot lof van Christus, eindigt dit verhaal. Amen.
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Wijnand Duyvendak
Het groene optimisme. Het drama van 25 jaar klimaatpolitiek
Prometheus | 2011 | 360 pp. | ¤ 29,95 | ISBN 9789035137097

Klimaatbeleid: 25 jaar van gemiste doelen
en geduldig papier
door Jan-Willem van den Beukel

oud-bewindslieden, in volgorde van optre-

De auteur is oud-beleidsmedewerker milieu
en duurzaamheid van de CDA-Tweede Kamerfractie.

(PvdA), De Boer (PvdA), Pronk (PvdA), Van

den: Winsemius (vvd), Nijpels (vvd), Alders
Geel (cda) en Cramer (PvdA). Atsma was
kennelijk te druk, of Duyvendak had er zelf
bij voorbaat geen fiducie in, want de huidige
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Terwijl een nieuw mondiaal klimaatverdrag

staatssecretaris heeft hij niet gesproken. Het

vastloopt in een eindeloze reeks conferen-

resultaat is een fraai overzichtswerk dat het

ties (Kopenhagen, Cancun, Durban) en er in

hele netwerk van belanghebbenden uit de

Nederland een klimaatonverschillige (vvd)

doeken doet: intern strijdende ministeries,

en een klimaatsceptische (pvv) partij samen

lobby’s van bedrijfsleven en milieuorgani-

met het cda de dienst uitmaken, heeft oud-

saties, (on)machtige Kamerleden, verdeelde

GroenLinks-Tweede Kamerlid Wijnand Duy-

ministerraden, hypes, trends, en wisselend

vendak deze relatieve rust benut om diep de

maatschappelijk draagvlak. Wie zich stoort

archieven in te duiken en een analyse te ma-

aan de in aanbouw zijnde kolencentrale, zal

ken van 25 jaar klimaatpolitiek. Dat is hem

opkijken van de anekdotes over minister

tot mijn verrassing uitstekend gelukt. Duy-

Brinkhorst (D66), die in 2004 het bedrijfsle-

vendak kwam op het idee voor dit boek toen

ven uitnodigde om ook eens een kolencen-

hij terugkeerde van de mislukte klimaattop

trale te bouwen om de energieprijzen laag te

in Kopenhagen. Het was zijn doel om anno

houden. Minister Cramer kreeg had uitein-

2011 de balans op te maken van een kwar-

delijk de dubieuze eer om in haar termijn de

teeuw klimaatbeleid sinds premier Lubbers

vruchten te plukken van deze oproep.

het in 1986 boven aan de politieke agenda

Behalve de belangenconflicten in de

plaatste. Daartoe sprak hij met wetenschap-

polder en de internationale arena zijn de

pers, ambtenaren en de verantwoordelijke

observaties over de rol van de Tweede Ka-
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mer boeiend, omdat ze zo’n lange periode

gevels kon veroorloven. De gasgestookte glas-

beslaan en je dus merkt hoe lang discussies

tuinbouw en de energie-intensieve industrie

over windmolens op land en energiebespa-

hebben hier ook sterk van geprofiteerd en

ring zich voortslepen zonder tot een einde

hebben zo tot op heden de structuur van onze

te worden gebracht. Minister De Boer wordt

economie mede bepaald. Het is jammer dat

geciteerd: ‘Een Kamerlid heeft absoluut

deze interessante observaties over de relatie

geen instrumentarium. Je bent geen partij

tussen economische structuur en energie-

voor de minister. De regeringscoalitie sluit

prijs niet verder worden uitgewerkt. Enkele

zich al snel. Zo ging het keer op keer.’ Dat

keren komt ter sprake dat de ontwikkeling

wil overigens niet zeggen dat een minister

van de olieprijs belangrijk is voor de mate

van milieu veel macht heeft. Rob Maas, een

waarin particulieren energiebesparings-

hoge ambtenaar uit de jaren tachtig en ne-

maatregelen nemen, maar de fundamentele

gentig, stelt: ‘De milieuminister is net als de

vraag of goedkope energie überhaupt kan

minister van Financiën: hij bederft de pret

samengaan met klimaatbeleid, komt niet aan

en dat kan alleen met steun van de minister-

de orde.

president.’ Aangezien premier Kok, die acht
van de besproken 25 jaar aan de macht was,

* * *
Terug naar Nederland. Hoewel Kamerlid

naar eigen zeggen meer had met de indu-

Jaap Boersma (arp) lof krijgt toegezwaaid

strie dan met het milieu, verklaart dit voor

voor de eerste Kamervragen ooit over kli-

een deel waarom ministers De Boer en Pronk

maatverandering (in 1970), is het wachten op

naar eigen zeggen weinig voor elkaar gekre-

het tweede kabinet-Lubbers voor het eerste

gen hebben.

integrale klimaatbeleid wordt geformuleerd

Naast de politieke schets van het klimaat-

– paradoxaal genoeg mede gevoed door

beleid gaat het boek ook in op de geschiede-

een rapport van de Gezondheidsraad over

nis van de klimaatwetenschap en het energie-

klimaatverandering, dat door het ministe-

beleid. Duyvendak beschrijft hoe de invloed

rie van Economische Zaken was besteld om

van het verbranden van fossiele energie op

daarmee ‘via de band’ steun te verwerven

de samenstelling van de atmosfeer en dus op

voor kernenergie. Dan belandt het thema in

het klimaat aan het eind van de negentiende

een stroomversnelling, die Duyvendak de

eeuw voor het eerst gedetailleerd werd be-

Eerste Klimaatgolf doopt (1987-1989). Het

schreven. Het duurde vervolgens tot in de

rapport van de Club van Rome, de eerste we-

jaren vijftig van de twintigste eeuw voor er

reldwijde klimaatconferentie in Noordwijk,

een meetnet zou worden opgezet, het eerst in

en het door Nijpels en Lubbers (‘Er moeten

Scandinavië. Een zuinige omgang met ener-

aardgasbussen bij’) eendrachtig geschreven

gie werd in Nederland echter nog niet bevor-

eerste Nationaal Milieubeleidsplan (nmp),

derd, doordat er op hetzelfde moment in ons

volgen snel achter elkaar. Maar omdat de

land aardgas werd gevonden. Dat maakte

golf vooral wordt gedragen door politiek en

ons land niet alleen rijk, maar ook wat kwis-

wetenschap, zakt zij ook weer snel in elkaar.

tig. We danken er volgens Duyvendak onze

Eigenlijk al in 1989, wanneer een voorstel

unieke doorzonwoningen aan, terwijl geen

uit het nmp, namelijk het afschaffen van de

ander land zich zulke energieverslindende

belastingaftrek voor woon-werkverkeer (het
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reiskostenforfait), na een stevige Telegraaf-

verdubbeling van de olieprijs in twee jaar

campagne voor de vvd-fractie reden is om

tijd stuwen het klimaatbewustzijn onder de

de stekker uit het kabinet te trekken.

bevolking respectievelijk het bedrijfsleven

In 1994 ebt volgens Duyvendak de laatste
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voor het eerst op tot grote hoogten. In de eu-

aandacht voor het klimaat weg, wanneer de

forie formuleert Balkenende ii zulke ambi-

economie tegenzit en de verkiezingscam-

tieuze doelen dat cda-fractievoorzitter Van

pagnes het thema negeren. Toch levert de

Geel terugblikkend zegt: ‘Mij heb je er nooit

formatie van Paars i voor het klimaat een

over gehoord. Ik vond de doelen te ambiti-

aantal goede zaken op: de regulerende ener-

eus en wist dat ze niet te halen waren.’ Inder-

giebelasting wordt ingevoerd dankzij een

daad is er ook door milieuminister Cramer

lobby van vrom en inzet van PvdA-Kamerlid

(PvdA) in Balkenende iii geen doorbraak

Ferd Crone, en het reiskostenforfait wordt

teweeggebracht. Er gebeurt weliswaar veel,

alsnog gekortwiekt. Acht jaar Paars levert

stapsgewijs, en de groeiende energievraag

verder veel fraaie vergezichten op, maar

wordt afgeremd, maar met een percentage

weinig emissiereductie of duurzame ener-

duurzame energie van rond de 4 procent

gie. De liberalisering van de energiemarkt is

en een daling van broeikasgasuitstoot van 1

daar mede debet aan, want er treedt ‘ontspa-

procent in 2010 ten opzichte van 1990, is het

ring’ op, doordat winstmaximalisatie op de

resultaat van 25 jaar klimaatpolitiek weinig

eerste plaats komt te staan en het ministerie

imposant. Overigens zijn zelfs die cijfers

van Economische Zaken weigert op energie-

nog geflatteerd, omdat de emissies van de

besparing te sturen, aldus Duyvendak. Na

snel groeiende lucht- en scheepvaartsecto-

Paars treedt Pieter van Geel aan als staatsse-

ren er niet bij inbegrepen zijn, aangezien die

cretaris van milieu, niet langer als minister.

sectoren buiten het Kyoto-verdrag vallen.

Dat had belangrijke symboolwaarde voor
met name de lpf. Hoewel Van Geel weinig er-

* * *
Welke lessen vallen hier voor het cda uit

kenning kreeg voor zijn prestaties, heeft hij

te trekken? Ten eerste: (nog) meer waarde-

twee grote veranderingen teweeggebracht.

ring voor het vitale maatschappelijke mid-

Ten eerste signaleerde hij de groeiende on-

denveld in de natuur- en milieuhoek (3,7

derstroom van duurzame ondernemers, die

miljoen leden anno 2011). Bij alle gesomber

hij als eerste bewindspersoon op dit terrein

van christendemocraten over afnemende

voluit de ruimte en het podium gaf. Ten

ledenaantallen bij maatschappelijke orga-

tweede sprak hij gaandeweg zijn termijn

nisaties verdient dit een pluim en de nodige

luider uit dat serieus klimaatbeleid niet
kan samengaan met taboes op CO2-opslag

reflectie. Voorts is het goed de balans op te

of kernenergie. Op dit punt is het cda nog

klimaatbeleid zo onvoldoende zijn geweest.

steeds de eenzame voorloper in de politiek.

Dat mogen alle partijen zich aanrekenen,

In 2006 breekt een nieuwe klimaatgolf

maken nu de resultaten van het gevoerde

en zeker het cda, dat 17 van de besproken 25

door. Al Gore bezoekt ons land voor de pre-

jaar heeft meegeregeerd. Dat doet de vraag

mière van zijn documentairefilm An incon-

rijzen of het ons als cda’ers wel menens is

venient truth, met premier Balkenende op

met het terugdringen van de uitstoot van

de eerste rij. Een serie warme zomers en een

broeikasgassen. Willen we niet, of kun-
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nen we niet? Mijn stelling is: van beide een

jaar kunt vullen met interdepartementale

beetje. De passie van Duyvendak voor het

gevechten zonder dat de buitenwereld daar

klimaat kan veel cda’ers tot voorbeeld strek-

enig voordeel of enige last van ondervindt.
Meer realisme moet bij voorkeur niet lei-

De passie van Duyvendak
voor het klimaat kan veel
CDA ’ers tot voorbeeld strekken

den tot het verlagen van de ambities, maar
eerder tot nieuwe eigen, effectieve oplossingen waarmee een cda’er het ambtelijke
apparaat kan aansturen en zo voorkomt dat
hij wordt meegesleurd door de bestaande
trage tredmolens. Misschien kan het cda

ken. Dat hoeft niet zo ver te gaan dat we

daarvoor inspiratie opdoen bij de Britse

net als hij gaan inbreken bij het ministerie

conservatieven, van wie Verhagen zijn green

van Economische Zaken. Wel zou een cda-

deals al afgekeken heeft. Zij hebben zo’n

bestuurder of -volksvertegenwoordiger zich

herbezinning succesvol uitgevoerd met het

nog sterker moeten kunnen opwinden over

opstellen van een ‘Quality of Life manifesto’

de staat van onze planeet, zodat hij vanuit

en kregen daar van de kiezer waardering

die verontwaardiging lobby’s, bureaucrati-

voor. Of we zouden à la Merkel niet zozeer de

sche drempels en inertie kan overwinnen,

kerncentrales, maar de kolen- en gascentra-

en het onderwerp voldoende prioriteit geeft.

les een sluitingsdatum in het vooruitzicht

Daar ontbreekt het wel eens aan, met alle

moeten stellen. Bij zo’n herbezinning zijn

aandacht die zeker in deze crisistijd door

de cda-beginselen als altijd nuttig. Eenvoud

sociaaleconomische onderwerpen wordt

en nabijheid van acties passen bij ons mens-

opgeëist. Ons kunnen, ons vermogen tot

beeld en bevorderen steun van de bevolking

verandering vergt ook nadere overdenking.

voor klimaatbeleid. Gespreide verantwoor-

We hebben als cda’ers wel eens de neiging

delijkheid is essentieel, om iedereen naar

onszelf en de overheid de handen te binden

zijn kunnen mee te laten werken, inclusief

uit naam van de gespreide verantwoordelijk-

de overheid. Rentmeesterschap vraagt

heid. Dat is echter verkeerd wanneer er ook

dat ons eindbeeld altijd een schepping in

andere beginselen op het spel staan, zoals

evenwicht moet zijn; dat duldt geen uitstel

rentmeesterschap. Dan verwachten kiezers

‘omdat we het ons nu even niet kunnen ver-

van ons dat we handelen, en niet alleen maar

oorloven’. Rechtvaardigheid dwingt ons om

complimentjes uitdelen aan particuliere

de rechtszekerheid en eigendomsrechten

initiatieven.

voor ondernemers en burgers in het oog te

Tot slot. Realisme over de menselijke

houden en geen ecodictatuur te vestigen.

aard is een van de sterke punten in het cda-

Solidariteit vraagt erom de wereld bij onze

gedachtegoed. Een historische terugblik

afwegingen te betrekken. En dan heb ik als

zoals Duyvendak ons die biedt, mag ook tot

argument voor herbezinning en actie nog

meer realisme leiden over de aard en ef-

niet eens genoemd dat van de vvd na een

fectiviteit van de Haagse beleidsmachine,

groenrechtse oprisping in 2008 weinig meer

die veel papier uitbraakt en waar je vier

is vernomen over het onderwerp.
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Roger Scruton
Groene filosofie. Verstandig nadenken over onze planeet
Nieuw Amsterdam | 2012 | 320 pp. | ¤ 24,95 | ISBN 9789046811238

Home, green home

door Henri Bontenbal
De auteur is beleidsmedewerker milieu en
duurzaamheid van de CDA-Tweede Kamerfractie.

Beyond the New Right. Markets, government
and the common environment, waarin de filosoof John Gray een hoofdstuk wijdt aan ‘an
agenda for Green conservatism’. In ons land
verscheen recent de bundel Conservatieve
vooruitgang, met daarin een essay over Otto

‘Vote blue, go green’ was de slogan waarmee

Friedrich Bollnow. Bollnow maakt de zorg

David Cameron in 2006 als partijleider zijn

voor het thuis, de omgeving daarvan en het

Conservative Party opnieuw op de kaart

gezin als de plek waar mensen zich geborgen

zette. Groen en conservatief zijn geen te-

weten, tot centrale gedachte van zijn denken.

genstellingen, maar horen bij elkaar, vond
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Hoewel hij nergens aan Bollnow refereert,

Cameron. De vrijheidsfakkel in rood, wit en

maakt ook Roger Scruton in zijn jongste

blauw in het logo van de partij maakte plaats

boek Green philosophy, in Nederland ver-

voor een eikenboom met groen gebladerte

taald als Groene filosofie, dit heimatgevoel

en een blauwe stam en symboliseerde daar-

tot het centrale idee van een groen conserva-

mee degelijkheid, traditie, milieuvriende-

tisme. In dit boek gaat Scruton op zoek naar

lijkheid en ‘Britishness’.

een nieuwe benadering van de milieuproble-

Het groen-blauwe programma raakte na

matiek die in lijn is met de filosofie van het

zijn aantreden als minister-president enigs-

conservatisme.

zins op de achtergrond, maar de mogelijkheid van een aansprekend groen conservatis-

* * *
Scruton richt zich in de eerste plaats op be-

me werd door Cameron voor het eerst op de

naderingen die tekortschieten. Linkse mi-

politieke kaart gezet. Al eerder hadden con-

lieuactivisten richten traditiegetrouw hun

servatieve denkers zich met het onderwerp

pijlen op de vrijemarkteconomie en de grote

beziggehouden. In 1993 verscheen het boek

bedrijven die daarin hun gang kunnen gaan.
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Zij verwachten het heil van een overheid die

de ecologische rampen onder centralistisch

met een overkoepelende visie de samenle-

bewind zoals in de Sovjet-Unie en China, zou

ving de goede koers wijst.

dit moeten weten.

Deze pogingen zijn gedoemd te misluk-

Overheden hebben de neiging alle risico’s

ken, meent Scruton. In plaats van een big go-

die eigen zijn aan het normale leven op een

vernment stelt het conservatisme de big society

paternalistische wijze over te nemen van de

centraal. De overheid moet terughoudend

burger, die echter goed in staat is deze risico’s

zijn in het confisceren van datgene wat aan

in te schatten en af te wegen tegen andere ri-

de samenleving toebehoort. Geen politieke

sico’s. Denkend vanuit het voorzorgsprincipe

programma’s voor sociale transformatie,

isoleren overheden risico’s van andere risico’s

maar een overheid die zich een agendavrije

en proberen dit geïsoleerde risico te minima-

afweging van tegenstrijdige belangen ten doel

liseren. Het gevolg is dat risico’s niet integraal

stelt, zodat burgers in gemeenschappen in

worden afgewogen en dat de bijeffecten scha-

vrede kunnen samenleven. Wil een samenle-

delijker zijn dan het probleem dat is opgelost.

ving niet tot ontbinding overgaan, dan moet

Scruton geeft het volgende voorbeeld.

zij het sociaal, moreel en cultureel kapitaal

Een Europese richtlijn schrijft voor dat in elk

dat zij van voorgaande generaties heeft ont-

slachthuis een gekwalificeerde veearts aanwe-

vangen, koesteren als een goed rentmeester

zig moet zijn om te voorkomen dat vlees van

en dit kapitaal weer doorgeven aan volgende

zieke beesten in de voedselketen terechtkomt.

generaties. Scruton voegt daaraan toe dat dit

Vooral de kleinere slachthuizen in Groot-Brit-

evenzeer geldt voor het ecologisch kapitaal.

tannië konden deze veearts niet betalen, met

Het is opmerkelijk dat vanuit het conserva-

als gevolg dat de beesten over lange afstanden

tisme zelden aandacht is voor milieubehoud

moesten worden vervoerd naar legale slacht-

(‘conservare’ betekent ‘bewaren’). Behoort het

huizen. Toen in 2001 mond-en-klauwzeer

rentmeesterschap niet tot de kern van het con-

uitbrak, werd deze ziekte snel over het land

servatieve denken? zo vraagt Scruton zich af.

getransporteerd en moesten uiteindelijk ze-

Scruton is kritisch op klimaatalarmisten
en vijf-voor-twaalfprofetieën, maar geeft aan

ven miljoen dieren worden afgemaakt.

geen expert te zijn op het gebied van klimaat-

* * *
Een grote overheid helpt dus niet bij het op-

verandering. Klimaatwetenschappers stellen

lossen van het milieuprobleem. Is de markt

dat de aarde opwarmt en dat de mens daar

hiertoe in staat? Daar lijkt het in eerste

door de verbranding van fossiele brandstoffen

instantie niet op, want veel milieuproble-

een aandeel in heeft. De kernvraag is: stel dat

men zijn een gevolg van marktfalen. Toch is

dit het geval is, hoe moeten we daarop reage-

marktwerking niet het probleem, maar juist

ren? In ieder geval niet door deze problemen

een deel van het antwoord, vindt Scruton.

uit de sfeer van overgeërfde emoties, nationale

Markten verdelen de kosten over degenen

soevereiniteit, vrijhandel en maatschappelijk

die ze veroorzaken, belonen degenen die een

initiatief te halen, zo stelt Scruton. Want leg

positieve bijdrage leveren en maken al deze

de milieuproblemen in handen van de over-

transacties transparant; iets wat een overheid

heidsbureaucraten en de middelen zijn erger

zelden doet. Veel milieuproblemen kunnen

dan de kwaal. Wie de geschiedenis kent van

efficiënt worden opgelost als eigendomsrech-
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ten van common goods aan burgers, bedrij-

niet zomaar elke plek, maar de plaats waar

ven of maatschappelijke verbanden worden

je dierbaren zijn, de plaats die je deelt en

toegekend. Geef een groep vissers de rechten

verdedigt. Onderdeel van deze oikophilia is

voor het bevissen van een stuk van de zee en

de verering van ons voorgeslacht. Edmund

zij zullen zorgdragen voor de visstand en

Burke beschouwde de samenleving als een

rechten onderling verhandelen.

verbond tussen de doden, de levenden en de

Maar ook markten kennen een tekort,

degenen die na ons komen volgen niet uit een

schappelijke kosten die op de samenleving

kosten-batenanalyse, maar uit dankbaarheid

als geheel of op toekomstige generaties wor-

en verantwoordelijkheid jegens ons voorge-

den afgewenteld. Deze externaliteiten zijn

slacht. Het ontvangene moet gekoesterd en

de oorzaak van de tragedy of the commons:

doorgegeven worden aan het nageslacht.

gemeenschappelijke goederen zoals schone

Oikophilia zorgt ervoor dat burgers

lucht, schoon water en biodiversiteit worden

in touw komen voor het behoud van hun

aangetast zonder dat de schade daarvan op

woonplaats en zich verenigen in maatschap-

de veroorzakers wordt verhaald. De markt

pelijke initiatieven. Het nimbysyndroom

kan daarom alleen functioneren in de context

(not in my backyard) waardeert Scruton

van andere instituties, zoals het recht, en

daarom positief: burgers bekommeren

regulering vanuit de overheid, stelt Scruton.

zich om hun leefomgeving en weigeren

Regulering moet ervoor zorgen dat transac-

zich neer te leggen bij degeneratie daarvan

tiekosten alsnog terechtkomen bij degenen

door overheidsingrijpen. In positieve zin is

die ze veroorzaken.

oikophilia zichtbaar in de transition towns,

Maar ook ondanks deze instituties en
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nog ongeborenen. Zorg voor de toekomst en

erkent Scruton. Bedrijven veroorzaken maat-

lokale voedsel- en energie-initiatieven. Goed

regulering kunnen markten uiteindelijk het

rentmeesterschap begint thuis en kan niet

probleem van burgers en bedrijven die kos-

door internationale klimaatafspraken wor-

ten van vervuiling externaliseren, niet oplos-

den gegarandeerd. Het enige antwoord op

sen. Milieuproblemen zijn uiteindelijk geen

de dreiging van klimaatverandering is in

economische maar morele problemen. Maar

de ogen van Scruton de zorg voor de eigen

welke motieven kunnen we aanspreken en

leefomgeving, onderzoek en ontwikkeling

vanuit welke ethiek, vraagt Scruton zich af?

van betaalbare en hernieuwbare energie, en

De homo economicus is een eendimensi-

het wereldwijd beschikbaar maken van deze

onale conceptie van de menselijke persoon

technieken. Een andere oplossing is er niet.

waarin de waarden van waaruit de mens leeft,
geen plek hebben. Maar de mens is meer dan

* * *
Scruton schrijft polemisch en laat soms

een homo economicus, en in het domein van

te weinig ruimte voor de nuance, maar de

de waarden moet het motief voor een milieu-

welwillende lezer zal merken dat hij met dit

vriendelijke levensstijl gevonden worden.

boek een belangrijke bijdrage levert aan het

Scruton beschouwt oikophilia – liefde voor

uitwerken van een groen conservatisme. Het

de woonplaats, de plek waar de mens zich

aantrekkelijke van zijn positie is dat hij de op-

thuis voelt, zijn omgeving – als het motief dat

lossing niet zoekt bij de overheid of de markt,

in staat is deze rol te vervullen. Het ‘thuis’ is

maar de samenleving centraal stelt. Duur-

Christen Democratische Verkenningen | Lente 2012

Henri Bontenbal bespreekt
Groene filosofie. Verstandig nadenken over onze planeet

145
zaam leven begint bij betrokkenheid op de

hilia een voldoende sterk motief voor milieu-

eigen leefomgeving en is een onderdeel van

vriendelijk gedrag of is er een ander motief

goed burgerschap. Scrutons stellingname

dat sterker is? Kan religie deze rol vervullen?

roept echter ook een aantal vragen op.

Het conservatisme heeft veel raakvlakken met

Scruton is erg kritisch op een linkse

het christendemocratisch denken, maar is

milieupolitiek, maar is weinig kritisch op

een belangrijk verschil niet de verontwaardi-

het neoliberalisme. John Gray benadrukt

ging over onrecht? Ook (of: juist) het kind dat

evenals Scruton de morele en sociale context

kinderarbeid verricht, of de arbeider die in de

waarin de markt ingebed moet zijn, maar is

kolenmijnen van Colombia werkt, of de Nige-

kritischer op het neoliberalisme. Hij schrijft

riaanse boer wiens inkomsten verdwenen door

in zijn ‘agenda for a green conservatism’ dat

oliewinning in zijn omgeving, is mijn naaste

conservatieven terug moeten naar hun oor-

voor wie ik op moet komen.

spronkelijke taak van bescherming bieden
aan gemeenschappen door de generaties

In het Verenigd Koninkrijk is de discussie over een groen conservatisme met de
opkomst van Cameron op de agenda gezet.
Scruton levert daaraan een belangrijke

Scruton is weinig kritisch
op het neoliberalisme

bijdrage. Ook andere denkers werken dit
gedachtegoed verder uit, zoals blijkt uit het
boeiende rapport Different politics, same planet dat door de Britse conservatieve denktank
ResPublica onder voorzitterschap van Phil-

heen. Gemeenschappen leven in een context

lip Blond is gepubliceerd. Dit noopt tot een

van eindige hulpbronnen, waarbij stabili-

voorzichtig optimisme dat ook conservatieve

teit, niet groei, de belangrijkste conserva-

denkers zich serieus gaan bezighouden met

tieve waarde moet zijn, aldus Gray. Het boek

het milieu en zich niet langer laten aanleu-

was meer in balans geweest als Scruton ook

nen tegen een luie en meestal ongefundeerde

geschreven had over doorgeschoten markt-

klimaatscepsis. De uitwerking van een groen

denken en de desastreuze gevolgen daarvan.

conservatisme in concrete beleidsvoorstellen

In 2008, zo bleek uit berekeningen, hebben

is niet eenvoudig. Het laatste hoofdstuk van

de drieduizend grootste bedrijven van de

het boek, waarin Scruton een poging waagt,

wereld 2,2 biljoen dollar aan milieuschade

is niet het sterkste hoofdstuk. Zo stelt hij voor

veroorzaakt, een derde van hun winst. Het

om een carbontax in te voeren op de aanschaf

laissez faire van het neoliberalisme toont

van producten, waar deze ook geproduceerd

daarin zijn ware gezicht.

zijn. Deze maatregel zou voor veel regelge-

Scruton zet alle kaarten op de big society en

ving en administratieve lasten zorgen, en

op het heimatgevoel van mensen, maar wat

internationale coördinatie noodzakelijk

als beide afbrokkelen of geheel ontbreken?

maken, zaken waar Scruton weinig voor

Veronderstelt Scruton niet een ideale samen-

voelt. De lastige opgave om het conservatieve

leving waarin men respect heeft voor de om-

gedachtegoed te vertalen in concreet beleid

geving en het voorgeslacht, terwijl de huidige

speelt ook Cameron parten nu hij aan het roer

samenleving hieraan niet voldoet? Is oikop-

staat.
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Peter Sloterdijk
Je moet je leven veranderen
Boom | 2011 | 512 pp. | ¤ 39,90 | ISBN 9789085068440

Sloterdijk: onheilsprofeet tegen
wil en dank
door Jan Prij
De auteur is oud-secretaris van Christen Democratische Verkenningen.

Zijn grootse verhalen en associatieve schrijfstijl vol metaforen en hyperbolen roepen
verschillende reacties op. Voor analytisch
ingestelde geesten is zijn benadering een
gruwel, terwijl ze onder de meer verhalend
en stilistisch geïnteresseerden vooral be-
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De these dat de ‘grote verhalen’ zijn uitge-

wondering oproept. Wanneer we het nieuw-

storven, is alleen al twijfelachtig omdat de

ste werk van Sloterdijk nader onder de loep

Duitse cultuurfilosoof Peter Sloterdijk ze is

nemen, valt te begrijpen waarom voor elk

blijven schrijven. Al zijn boeken zijn te be-

van deze posities veel te zeggen valt.

schouwen als virtuoze pogingen om de tijd-

In Je moet je leven veranderen herschrijft

geest in woorden te vatten en om nieuw licht

Sloterdijk niet alleen de geschiedenis van de

te werpen op de loop van de wereldgeschie-

filosofie, maar ook die van de religie. Sterker

denis aan de hand van enkele welgekozen

nog, in het licht van Sloterdijks benadering is

termen. Zo herschrijft Sloterdijk in Eurota-

‘religie’ als een apart te bestuderen serie van

oïsme (1989) de moderne geschiedenis aan

verschijnselen overbodig geworden. ‘Er waart

de hand van de begrippen ‘versnelling’ en

een spook door de westerse wereld – het

‘vertraging’ en komen in zijn imposante sfe-

spook van de religie’, zo opent hij zijn nieuwe

rentheologie (1998-2004) de lotgevallen van

werk. Volgens hem is een heroriëntatie op de

de mensheid niet primair in het teken van

religie even onmogelijk als een terugkeer van

de tijd, maar van de ‘ruimte’ te staan. En of

de religie, ‘om de eenvoudige reden dat zoiets

het nog niet genoeg is: in Woede en tijd (2006)

als religie niet bestaat, maar alleen verkeerd

worden politieke en militaire spanningen in

begrepen oefensystemen’. Ook de foutieve

de wereld geduid aan de hand van het tekort

tegenstelling tussen gelovigen en ongelovi-

of overschot aan gekwetste eergevoelens.

gen komt daarmee te vervallen, en deze dient
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te worden vervangen door het onderscheid

Religie is volgens hem het best te beschrij-

tussen ‘praktiserenden en ongeoefenden,

ven als een van de manifestaties van ‘het

respectievelijk andersgeoefenden’.

oefenende leven’, als een subdiscipline van

Om te begrijpen hoe Sloterdijk tot deze

de ‘atletiek- en trainingstheorie’, als een

even opmerkelijke als boude bewering

manier om ‘boven jezelf uit te stijgen’ of,

kan komen, is een korte plaatsbepaling

zoals dat in zijn Regels voor het mensenpark

van zijn wijsgerige positie noodzakelijk.

nog provocerend heette, als een wijze om de

Sloterdijk onderzoekt in zijn oeuvre de mo-

mens tot een betere soort op te ‘telen’. In zijn

gelijkheden van de moderne mens om zich

herschrijving van de menselijke cultuurge-

thuis te kunnen voelen in een wereld waar

schiedenis worden monniken de ‘atleten van

we ‘zomaar’ in zijn komen vallen, zonder

de geest’ en goeroes de ‘Beckenbauers van

vanzelfsprekend houvast. Hij benoemt (in

het spirituele’. Alleen zij lijken nog te weten

navolging van Heidegger, een van zijn illus-

wat trainen werkelijk is, namelijk ‘een ein-

tere leermeesters) ‘menselijke verlatenheid’,

deloze herhaling van dezelfde oefeningen

‘ontheemding’ en ‘wereldvreemdheid’ als

waarin de novice stap voor stap een grotere

grondervaringen van deze tijd. Er zijn in

volmaaktheid bereikt’. Kloosters zijn daar-

Sloterdijks terminologie geen vanzelfspre-

bij als de eerste moderne trainingskampen

kende ‘sferen’ meer waarbinnen mensen

te beschouwen. Waar het bereiken van ‘het

zich geborgen weten. Als kinderen van deze

hogere’ in premoderne tijden alleen voor

tijd zijn we niet alleen uit de microsfeer van

woestijnheiligen of leerlingen van elitaire

de baarmoeder losgebroken, maar ook uit de

filosofisch scholen was weggelegd, is het

kosmische macrosfeer die het vanzelfspre-

tegenwoordig welhaast een plicht voor ie-

kend samenleven tussen God en mens waar-

dereen om boven zichzelf uit te stijgen.

borgde. Om onszelf thuis te kunnen blijven

Honderden pagina’s lang blijft overigens

voelen, proberen we ons te beschermen door

onduidelijk waartoe precies de mens in

‘zelfgeprogrammeerde kunstmatige stress-

vorm moet raken. Als dat uiteindelijk toch

gemeenschappen’ te bouwen, waarbinnen

duidelijk wordt, ontpopt Sloterdijk zich

we zo hard mogelijk lopen om niet bij onze

opvallend genoeg als een heuse onheilspro-

eigen nietigheid te hoeven stilstaan.

feet van de oud-religieuze stempel. In het

* * *
In Je moet jezelf veranderen vat Sloterdijk het

apocalyptisch slot van het boek komt het ‘je

begrip religie ook op als een voorbeeld van

imperatief over de lezer heen. Iedereen zal

een verkeerd begrepen en door de mensen

zijn leven moeten beteren om de aarde te

zelf gecreëerd immuunsysteem waarmee

redden van de oververhitting en uitputting

men zich beschermen wil tegen de brute

die we door het hectische leven in onze aan

gevolgen van het ‘naakte leven’. Het maakt

beweging en groei verslaafde stressgemeen-

deel uit van een breder scala aan immuun-

schappen zelf over haar hebben afgeroepen.

systemen en antropotechnische oefen- en

Op straffe van de ondergang van de gehele

regelsystemen die er alleen op gericht zijn

menselijke soort zullen we moeten samen-

om ‘in vorm te komen’, zonder dat daar

werken, uit onze zelfgekozen beschermings-

een bovenaards fundament voor nodig is.

constructies moeten komen en globale ‘co-
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immuniteitsstructuren’ moeten ontwerpen,

de streep getrokken’. Maar als hier al van een

om ons zo door ‘dagelijkse oefeningen de

atletische ‘prestatie’ gesproken kan worden,

goede gewoonten van het gemeenschappe-

dan is ze toch vooral een antiprestatie van

lijk overleven eigen te maken’. Oude scheids-

een antiheld. Het zonder overlevingsstrijd

lijnen, muren en veiligheidsconstructies

‘je leven geven voor anderen’ past in geen

tussen ‘wij’ en ‘zij’, de kristalpaleizen van

enkel bestaand filosofisch verhaal van die

het Rijke Westen en de sloppenwijken van

tijd. Zo’n ultieme gift was niet voor niets zo

de ontwikkelingslanden, komen definitief

schokkend voor de omgeving.

te vervallen. Eens en voor altijd is het besef

Sloterdijk geeft terecht aan dat de mani-

doorgebroken dat ‘we allemaal in hetzelfde

festaties van het heilige zich hebben veran-

schuitje zitten’ en dat de dreigende desin-

derd: naast traditionele ‘verticale’ sacrale

tegratiecatastrofe en milieucatastrofe de

waarden zijn er nieuwe ‘horizontale’ sociale

grondslagen van de huidige samenlevings-

of activistische vitale waarden die ontzag

structuren hard onderuit zullen slaan.

oproepen. Niet voor niets hebben Gabriël

* * *
Hoewel ik Sloterdijks schrijfstijl en enorme

van den Brink en de zijnen van deze nieuwe

kennis bewonder, moet ik bekennen dat dit

studie gemaakt.1

werk mij vooral ergernis bezorgde. Het is

manifestaties van het hogere uitgebreid
De eis tot zelfverandering en ommekeer

een interessante en eigentijdse invalshoek

komt niet meer alleen van bovenaf. ‘Het

om de gehele menselijke cultuurgeschiede-

hoeft niet altijd het licht uit de vertikaal te

nis in termen van ‘sport’ en ‘prestaties’ te

zijn dat de zeloot uit Damascus op de grond

beschrijven, maar erg overtuigend is het

doet vallen’, aldus Sloterdijk, daarbij uiter-

niet. Interessante gedachten verliezen hun

aard verwijzend naar de wonderbaarlijke

spankracht wanneer ze tot allesomvattende

ommekeer van Paulus, die van vervolger

proporties worden uitgerekt. Vooral Slot-

veranderde in een verkondiger. Maar het
is vervolgens in hoge mate misleidend het
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Interessante gedachten verliezen
hun spankracht wanneer ze
tot allesomvattende proporties
worden uitgerekt

heilige, religieuze of het hogere alleen maar
in termen van vitalistische waarden, zelfopvoeding, training van selfmade work te zien.
Typerend is de wijze waarop Sloterdijk
de bekering van Paulus beschrijft. Volgens hem is hier weinig bijzonders aan de

erdijks pogingen om religie in termen van

hand: er heeft zich bij Paulus louter een

sport en prestatie te verstaan, gaan nogal

‘trainingswissel’ voltrokken ‘met een ander

ver. Zelfs de kruisdood van Jezus wordt in at-

moreel regime en een nieuw oefenplan’.

letische termen gebracht. De laatste uitroep

Maar bij Paulus heeft zich nog iets anders

van Jezus volgens het Johannes-evangelie,

voorgedaan, een totale verandering van

vaak vertaald met ‘Het is volbracht’, bete-

inzicht en een perspectiefwissel, waarop

kent volgens Sloterdijk niets meer en niets

het idioom van de prestatielogica finaal

minder dan ‘het is klaar’, ‘het doel is bereikt’

stukloopt. De gevallen zeloot uit Damascus

of ‘de voorspellingen van de Schrift zijn over

gelooft niet meer in de taal van sport en
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prestaties. Er is hem een ander licht opge-

Opvallend genoeg zijn er in andere wer-

gaan, waarin onvrede met het bestaan, de

ken van Sloterdijk wel aanknopingspunten

dwang van goede werken en prestatiedruk

te vinden voor een positieve in plaats van

plaatsmaken voor een totaal andere woor-

defaitistische benadering. Bijvoorbeeld in

denschat, waarin liefde, ontmoeting en het

de oproep in Eurotaoïsme om niet te blijven

delen van genadegaven centraal staan. Het

hollen maar eens stil te staan, en in het tus-

leven zoals het gegeven is, is zo gek nog

sen de regels van de sferentrilogie te lezen

niet en hoeft niet met alle geweld overwon-

pleidooi om de verschillende levensdomei-

nen of verbeterd te worden. In zo’n nieuw

nen te beschermen en niet alles door dolge-

‘agapeïsch perspectief ’, zoals Govert Buijs

draaide efficiencytargets te bepalen. Of in de

dat onlangs noemde, zijn de ontvangen

oproep uit Woede en tijd om mensen op hun

mogelijkheden en talenten zo overvloedig

gevoelens van eer en trots aan te spreken. Als

dat ze eerder om nadere ontplooiing vragen

mensen zelf kansen voor ontwikkelingen

en om het verder doorgeven aan anderen,

en ontplooiing hebben gehad, zijn ze graag

dan om een verbeten strijd.2 Agapè, pu-

op hun beurt bereid het beste uit zichzelf

blieke liefde en de logica van de gift bieden

te geven en om zich, om met Govert Buijs te

een veel vertrouwenwekkender grondslag

spreken, in de traditie van de ‘agapeïsche

voor het ontstaan van beschavingen en van

flow’ te voegen en zich ‘voor het laten op-

duurzame samenlevingsidealen dan over-

bloeien van anderen in een gedeelde wereld

spannen prestatiedrift, macht en opgebla-

in te zetten’. Vanuit ervaringen van verlaten-

zen activisme.

heid, ontheemding en wereldvreemdheid

* * *
Ook bij Sloterdijk is juist deze overspannen

wordt het aardse leven een vechtopdracht

en opgeblazen prestatielogica de bron van

voorbeeldige rolmodellen en liefde voor de

ellende en stress. Het kan binnen die logica

wereld kunnen ons inspireren om werkelijk

niet anders of de wereld gaat aan overijve-

in vorm te komen. Alleen zo kunnen nieuwe,

righeid en hyperactiviteit ten onder. De

nog ongedachte mogelijkheden van mens-

wereldwijde concurrentiestrijd doet bij hem

waardig duurzaam samenleven ontdekt en

sferen ontploffen tot schuim, maakt van

verzilverd worden.

en een immense, niet te torsen last. Alleen

de aarde een oververhitte broeikas, terwijl

Noten

‘haar bewoners ondertussen druk doende
zijn om alle arbeidsplaatsen op de Titanic in
stand te houden’. En terwijl Sloterdijk eerst
druk doende is geweest de klassieke religieopvatting van het sacrale bij het grofvuil te
zetten, blijkt opeens alleen een dreigende
omineuze catastrofe van oud-religieuze snit
ons wakker te kunnen schudden uit onze
zelfgemaakte illusies. Hoe we dat afschrikwekkende lot kunnen keren, blijft echter in
dit boek volstrekt onduidelijk.
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Zie Gabriël van den Brink, Eigentijds idealisme.
Een afrekening met het cynisme in Nederland.
Amsterdam: Amsterdam University Press,
2012; en Gabriël van den Brink, De Lage landen
en het hogere. De betekenis van geestelijke beginselen in het moderne bestaan. Amsterdam:
Amsterdam University Press, 2012.
2 Govert Buijs, Publieke liefde. Agapè als bron
van maatschappelijke vernieuwing in tijden van
crisis. Amsterdam: Vrije Universiteit, 3 februari
2012. Inauguratierede tot bijzonder hoogleraar
politieke filosofie en levensbeschouwing.
1

b
o
e
k
e
n

151

Ramona Maramis

Veeleisend

Wij zijn op zoek naar een tijdloos model
naar iets met eeuwige houdbaarheidsdatum.
Met schroefdop.
Wij willen verzekerd zijn van levenslange affectie.
(Wij koesteren graag, dat klopt.)
Ook zijn wij op zoek naar individuen met een zeer lange adem.
Die zich kunnen voortbewegen in een schone en vetvrije lucht.
Komt u met ons mee?
Wij betalen nooit maar investeren graag in uw persoonlijkheid.
(Kunnen wij rekenen op een standvastig persoon, ook na tien jaar?)
Wanneer u bereid bent uw volle aandacht en uw bewustzijn te doneren
dan spreken wij elkaar over honderd jaar nog steeds.
Gegarandeerd met dezelfde affectie.
Uw schroefdop als nieuw.

Ramona Maramis (Haarlem, 1968) is CDV-huisdichter en schrijft voor elk CDV-nummer
een gedicht naar aanleiding van het thema. Zij debuteerde in 2001 met Duckstad aan de
Amstel bij uitgeverij Vassallucci. Haar gedichten verschenen in onder meer de bloemlezing 10 jaar Winternachten en Den Haag. De stad in gedichten. Ze is commissielid van de
CDa-gemeenteraadsfractie in Delft.
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Paul van Geest
Bezinning
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door Paul van Geest
De auteur is hoogleraar kerkgeschiedenis aan de Universiteit van Tilburg en bijzonder hoogleraar
Augustijnse studies aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en lid van de redactie van Christen Democratische Verkenningen.

De relaties die de jonge Augustinus aanging, zijn omschreven als Zweckfreundschaften:
nuttig voor de voortgang van de carrière. Vrienden hadden het hem mogelijk gemaakt
de keizer toe te spreken. Het ging hem voortreffelijk af. Maar toen hij na een paar jaar
constateerde dat hij destijds was overgelopen van vleierijen, was de opmaat tot een
crisis gegeven. Deze leidde tot een andere visie op relaties. Augustinus ontwikkelde de
gedachte van de ordo amoris: de ‘orde van de liefde’.
Hij zag in de twee hoofdgeboden, ‘Gij zult de Heer uw God beminnen’ en ‘Gij zult
uw naaste beminnen als uzelf ’ (Deuteronomium 6:5 en Matteüs 22:37-39), als richtlijnen voor alle kennen en handelen. Hij zag er zelfs het principe van elk natuurkundig,
logisch, ethisch of rechtskundig denken in. De liefde tot God is uitgangspunt voor het
ontwerp van bijvoorbeeld de fysica, omdat alles door God is geschapen is. Of van de
staatsinrichting, omdat mensen pas tot een echte eendracht (‘concordia’) komen als
hun liefde voor elkaar is ingebed in de liefde tot God (Epistola 137.5.17).
Daarnaast zag hij in het dubbelgebod de drie subjecten van ’s mensen liefde (God,
de naaste en zichzelf ) in hun wisselwerking én in de goede ordening beschreven (cf.
De Civitate Dei 19.14). Een mens heeft zichzelf op heilzame wijze (‘salubriter’) lief, als
de zelf- en naastenliefde is ingebed in de liefde tot God en mensen van hieruit anderen
gunnen wat zij zichzelf gunnen (cf. De doctrina christiana 1.23.22).
Binnen de ordo amoris zag hij het onderscheid tussen uti en frui als ijkpunt voor het
vaststellen van de deugdzaamheid van een drijfveer of handeling. Uti behelst het zinvol
gebruiken (en genieten) van het goede van de aarde. Frui behelst de nagenoeg onbegrijpelijke vervulling van de mens: het genieten van God als doel op zich. Dingen mag je
zorgvuldig gebruiken. Mensen niet. Gebruikt een mens een ander, dan is er sprake van
een ondeugdelijk leven. Zweckfreundschaften zijn begrijpelijk, zeker in de res politica.
Maar zij leiden niet tot de vervulling die de mens zoekt.

Christen Democratische Verkenningen | Lente 2012
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(ET CDA IS KAMPIOEN SOLIDARITEIT !LTHANS AFGAANDE OP HET VERKIE
ZINGSPROGRAMMA *FEFSFFO (ET RECENT GEPUBLICEERDE CDA PROGRAM TELT
MAAR LIEFST ACHTTIEN MAAL HET WOORD ¤SOLIDARITEIT¥ !FGEZET TEGEN DE ANDERE
TOT NU TOE GEPUBLICEERDE PROGRAMMA¥S IS DAT RIJKELIJK VEEL TE NOEMEN $E
0VD! HEEFT HET IN HAAR VERKIEZINGSPROGRAMMA VIJF MAAL OVER SOLIDARITEIT
DE #HRISTEN5NIE ZES MAAL DE SP ZES MAAL 'ROEN,INKS DRIE MAAL $ EEN
MAAL EN DE SGP GEBRUIKT DE TERM ZELFS HELEMAAL NIET
,EVE DE SOLIDARITEIT -AAR SOLIDAIR MET WIE EIGENLIJK (ET CDA SPREEKT
OVER ¤SOLIDARITEIT MET DE ALLERARMSTEN¥ EN EEN ¤NIEUWE IMPULS¥ VOOR ¤DE SOLI
DARITEIT TUSSEN GENERATIES WERKENDEN EN NIET WERKENDEN ARBEIDSGESCHIK
TEN EN ARBEIDSONGESCHIKTEN ALSOOK LAGER EN HOGER OPGELEIDEN¥ $ BRENGT
SOLIDARITEIT IN VERBAND MET DE GEZONDHEIDSZORG ¤%EN INDIVIDU ALLEEN KAN
HET RISICO VAN ONGEZONDHEID NIET DRAGEN DAAROM GELOVEN WIJ
IN SOLIDARITEIT EN ONDERLINGE ZORG¥ $E #HRISTEN5NIE ¤%EN
DUURZAME ECONOMIE BETEKENT OOK SOLIDARITEIT TUSSEN
GENERATIES¥ $E SP KENT ALLEEN HET BEGRIPPENPAAR ¤IN
TERNATIONALE SOLIDARITEIT¥ 6ANUIT DE SOCIALISTISCHE
GESCHIEDENIS IS DAT WEL VERKLAARBAAR (ET IDEE DAT
¤HET KAPITAAL GEEN VADERLAND KENT¥ IS AL VAN -ARX
AFKOMSTIG HET VERZET TEGEN HET KAPITAAL MOEST EEN
INTERNATIONAAL KARAKTER HEBBEN WILDE HET EFFECTIEF
ZIJN
¤3OLIDARITEIT IEDEREEN BEDIENT ZICH VAN DAT
WOORD 3OMMIGEN OM ZICH EEN GOED GEWETEN TE
VERSCHAFFEN ANDEREN OM AAN HET SLECHTE GEWETEN
VAN ANDEREN EEN AALMOES TE ONTFUTSELEN¥ VERZUCHTTE DE
&RANSE SOCIOLOOG *EAN $UVIGNAUD EENS
4OCH LIJKT SOLIDARITEIT IN HET HUIDIGE POLITIEKE DEBAT NIET LANGER VAN
ZELFSPREKEND .ATIONAAL DE BETAALBAARHEID VAN DE ARRANGEMENTEN VAN DE
VERZORGINGSSTAAT STAAT ONDER DRUK %UROPEES DE 5NIE IS EEN ECONOMISCH

$ISJTUFO%FNPDSBUJTDIF7FSLFOOJOHFO \ ;PNFS

TER INTRODUCTIE


BELANGENPROJECT GEWORDEN )NTERNATIONAAL DE SCEPSIS OVER ONTWIKKELINGS
SAMENWERKING IS FORS TOEGENOMEN $E «NANCIEEL ECONOMISCHE CRISIS HEEFT
ERVOOR GEZORGD DAT OVERHEDEN NIET LANGER RUST EN ZEKERHEID KUNNEN VERKO
PEN $E SOLIDARITEIT VERDAMPT WAAR JE BIJ STAAT
$E CRISIS VRAAGT OM NIEUWE VORMEN VAN LOTSVERBONDENHEID (OE KUNNEN
WE TEGEN DE ACHTERGROND VAN DE NOODZAKELIJKE HERVORMINGEN SOLIDARITEIT
NOG EEN ZINVOLLE BETEKENIS GEVEN $AT IS DE HOOFDVRAAG VOOR DIT ZOMER
NUMMER VAN CDV 4PMJEBSJUFJUJODSJTJT
$IT NUMMER BESTAAT UIT VIER DELEN (ET EERSTE DEEL GAAT OVER DE BRON
NEN EN WORTELS VAN SOLIDARITEIT (ENK 6ROOM WIJST EROP DAT SOLIDARITEIT IN
%UROPA IN DE KERKEN EN KLOOSTERS IS ONTSTAAN ,IEFDADIGHEID DIBSJUBT IS
EEN MORELE KWALITEIT DIE PUT UIT DEZE EEUWENOUDE BRONNEN (ERMAN 6AN
2OMPUY BENADRUKT DAT DE %UROPESE 5NIE IS GEBOUWD OP DE WIL OM SAMEN
TE WERKEN )N DIE ZIN IS DE 5NIE GEBASEERD OP SOLIDARITEIT EN KEERT ZE ZICH
TEGEN ANTIWAARDEN ALS EGOtSME EN NATIONALISME
)N HET TWEEDE DEEL WORDT SOLIDARITEIT BEZIEN IN HET LICHT VAN DE «NANCI
EEL ECONOMISCHE CRISIS IN .EDERLAND !AN VEEL COLLECTIEVE REGELINGEN LIGT
SOLIDARITEIT TUSSEN JONG EN OUD TEN GRONDSLAG 0RECIES DEZE SOLIDARITEIT
STAAT NU ONDER DRUK (ET ' INITIATIEF IS ER EEN UITING VAN $E TOENEMEN
DE INKOMENSOVERDRACHTEN VAN JONG NAAR OUD ALS GEVOLG VAN DEMOGRA«
SCHE VERSCHUIVINGEN GEVEN AANLEIDING OM TE KOMEN TOT EEN EVENWICHTIGER
VERDELING VAN DE LASTEN TUSSEN DE GENERATIES BETOOGT +EES 'OUDSWAARD
'ERARD !DELAAR EN 2AYMOND 'RADUS GAAN IN OP DE GEZONDHEIDSZORG /NS
ZORGSTELSEL KENT EEN ROYALE PUBLIEKE BEKOSTIGING (ET PUNT WAAROP WIJ ONZE
VERWACHTINGEN VAN DE SOLIDARITEIT TUSSEN GEZOND EN ZIEK MOETEN BIJSTELLEN
IS BEREIKT ZO STELLEN !DELAAR EN 'RADUS
(ET DERDE DEEL PLAATST SOLIDARITEIT IN %UROPEES EN INTERNATIONAAL PER
SPECTIEF *AAP DE (OOP 3CHEFFER VOERT EEN PLEIDOOI VOOR EEN NIEUWE ARCHI
TECTUUR VAN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING NAMELIJK EEN DIE NIET HET MONO
POLIE VAN DE TRADITIONELE HULPSECTOR IS $E HUIDIGE SECTOR GAAT NOG TE ZEER
UIT VAN EEN ¤STATELIJKE¥ WERELD WAARIN RIJKE LANDEN ARME LANDEN HELPEN (ET
BEDRIJFSLEVEN MOET VOLLEDIG IN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING PARTICIPEREN
ONDER HET MOTTO DAT ECONOMISCHE GROEI ZONDER DE PRIVATE SECTOR NIET MO
GELIJK IS
)N HET VIERDE DEEL WORDT GEZOCHT NAAR EEN ACTUELE CHRISTENDEMOCRA
TISCHE INVULLING VAN SOLIDARITEIT )N ESSENTIE DRAAIT HET NATUURLIJK OM DE
VRAAG WELKE RISICO¥S BURGERS ZELF MOETEN DRAGEN EN VOOR WELKE RISICO¥S WE
EEN GEtNSTITUTIONALISEERDE VORM VAN SOLIDARITEIT KIEZEN %DDY VAN (IJUM
WIJST EROP DAT VANUIT HET CHRISTENDEMOCRATISCHE MENSBEELD HET ORDENEN
VAN RELATIES OP DE SCHAAL VAN COLLECTIVITEITEN ANDERS DAN SOMS WORDT GE
SUGGEREERD ZEER WAARDEVOL IS (ET CDA MOET DAN OOK MET BEZIELING BLIJVEN
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OPKOMEN VOOR EEN GOED SOCIAAL STELSEL EN ZO HET HART VAN DE BURGER RAKEN
IN PLAATS VAN EENZIJDIG KRITIEK TE UITEN OP OVERHEIDSINTERVENTIE DIE DE LEGI
TIMITEIT DAARVAN VERDER ONDERGRAAFT ¤'OEDHEID DIE IN EEN WET WORDT VAST
GELEGD MOET POLITIEK WORDEN VERDEDIGD¥ ALDUS 6AN (IJUM
3OLIDARITEIT VERONDERSTELT ALTIJD WEDERKERIGHEID TUSSEN MENSEN JE KUNT
MOEILIJK IN JE EENTJE SOLIDAIR ZIJN (ET SOCIALEZEKERHEIDSSTELSEL ZOALS WE DAT
NU KENNEN HEEFT DIE ZORG VOOR EN BETROKKENHEID OP ELKAAR WEL ONDER DRUK
GEZET 7E HEBBEN ONS TAMELIJK AFHANKELIJK GEMAAKT VAN ANONIEME SYSTE
MEN OF HET NU DE MARKT BETREFT OF DE STAAT EN DE GECOLLECTIVISEERDE ARRAN
GEMENTEN VAN DE VERZORGINGSSTAAT
(ET KARAKTER VAN HET HUIDIGE BESTEL MAAKT HET ER NIET GEMAKKELIJK OP OM
DE SOCIALE VRAAGSTUKKEN AAN TE PAKKEN 0IET (EIN $ONNER HEEFT EROP GE
WEZEN DAT IN DAT BESTEL TWEE KERNWAARDEN IN DE KNEL KOMEN NAMELIJK HET
¤HANDELEN MET AANZIEN DES PERSOONS¥ EN DE ¤RUIMTE VOOR SAMENWERKING EN
EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID¥ -AAR VEEL VAN DE NODEN VAN DEZE TIJD VRAGEN
JUIST OM EEN OPLOSSING ¤MET AANZIEN DES PERSOONS¥ DUS REKENING HOUDEND
MET DE PERSOON EN ZIJN OMSTANDIGHEDEN $AT MAAKT OVERHEDEN MINDER
GESCHIKT OM EEN ANTWOORD TE BIEDEN OP DE PROBLEMEN :IJ MOETEN STEEDS
VAKER TERUGVALLEN OP ONDERLINGE BETROKKENHEID EN SAMENWERKING EN OP
NON GOUVERNEMENTELE ORGANISATIES
(ET CHRISTENDEMOCRATISCHE GEDACHTEGOED BEVAT DE INGREDIpNTEN VOOR
DEZE NIET STATELIJKE VORMEN VAN SOLIDARITEIT (ET CDA EN ZIJN VOORLOPERS
HEBBEN ALTIJD AL POLITIEK BEDREVEN VANUIT DE GEDACHTE DAT ER MEER IS POLI
TIEK IS MEER DAN HET HUISHOUDBOEKJE OP ORDE BRENGEN MEER DAN BELEID
MEER DAN DE STAAT )N DE CHRISTENDEMOCRATISCHE GEDACHTE ZIJN MENSEN EL
KAAR GEGEVEN OM IN VRIJHEID VERANTWOORDELIJKHEID TE DRAGEN
/M DE SOLIDARITEIT MET DE ECHTE HULPBEHOEVENDEN TE KUNNEN BEHOUDEN
IS EEN EVENWICHTIGE TOEDELING VAN RECHTEN EN PLICHTEN NOODZAKELIJK EVEN
ALS EEN AANSPORING OM MAXIMAAL NAAR VERMOGEN TE PARTICIPEREN !LLEEN
DAN KAN ¤HET SCHILD VOOR DE ZWAKKEN¥ IN STAND BLIJVEN $ONNER CITEERDE VO
RIG JAAR BIJ DE PRESENTATIE VAN DE BIOGRA«E VAN ARP MINISTER 4ALMA EEN VAN
DE GRONDLEGGERS VAN HET SOCIALEZEKERHEIDSSTELSEL *OHN & +ENNEDY ¤$O NOT
PRAY FOR EASY LIVES 0RAY TO BE STRONGER MEN¥ .EE HET WORDT ER NIET GEMAK
KELIJKER OP -AAR HOPELIJK WEL IETSJE BETER
0IETER *AN $IJKMAN HOOFDREDACTEUR $ISJTUFO%FNPDSBUJTDIF7FSLFOOJOHFO
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*A ZE LEIDT TOT PERSONI«pRING POLITIEK
DOOR "MGPOT%zMMF
$E AUTEUR IS BIJZONDER HOOGLERAAR 2ECHT DER DE
CENTRALE OVERHEDEN AAN DE 2IJKSUNIVERSITEIT 'RO
NINGEN EN WAS LID VAN DE %ERSTE +AMER NAMENS HET
#$! EN LID VAN DE COMMISSIE &RISSEN

EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR HUN KEU
ZES ZOALS HET KIEZEN VAN EEN FRACTIEVOORZIT
TER HET SLUITEN VAN EEN REGEERAKKOORD EN HET
STAPPEN IN EEN COALITIE $E PARTIJ ADVISEERT
MAAR KAN HIER NOOIT DICTEREN (ET CDA STAAT
HIER VANOUDS HAAKS OP LINKSE EN RADICAAL
RECHTSE GROEPERINGEN DIE IN EEN AMBTSDRA

7E LEVEN IN POLITIEK HEFTIGE TIJDEN6EEL VAN WAT

GER VOOR ALLES EEN PARTIJMAN ZIEN !LS GEZEGD

VAST LEEK TE STAAN WANKELT (ET CDA KAN EROVER

IS DE AANWIJZINGSPROCEDURE VAN DE LIJSTTREK

MEEPRATEN $E MONSTERNEDERLAAG VAN 

KER EEN HEEL ANDERE ZAAK $E VERENIGING CDA

HET VERTREK VAN *AN 0ETER "ALKENENDE HET HIS

HEEFT HET VOLSTE RECHT DIE NAAR EIGEN SMAAK

TORISCHE OKTOBERCONGRES DE GEDOOGCOALITIE DE

IN TE RICHTEN (ET IS OVERIGENS WEL WIJS EEN EN

VOORZITTERSVERKIEZING HET RAPPORT &RISSEN HET

ANDER GOED IN DE PARTIJREGELS NEER TE LEGGEN

3TRATEGISCH "ERAAD )N DAT RIJTJE VALT DE SPECTA
CULAIRE NOVITEIT VAN DE LIJSTTREKKERSVERKIEZING

4OCH BEN IK GEEN FAN VAN LIJSTTREKKERSVERKIE

NIET EENS ZO ERG OP (ET PROCES VERLIEP BOVEN

ZINGEN %R ZIJN TE VEEL NADELEN AAN VERBON

DIEN REDELIJK SOEPEL ER GEBEURDEN GEEN ONGE

DEN )K NOEM ER ENKELE

LUKKEN 2UIM  LEDEN DEDEN MEE

 %EN LIJSTTREKKERSVERKIEZING IS EEN STRIJD DIE

4OCH MOET DE IMPACT VAN DIT PRECEDENT NIET

IN ONZE DAGEN HOOFDZAKELIJK IN DE (ILVER

WORDEN ONDERSCHAT .ATUURLIJK EEN LIJSTTREK

SUMMER STUDIO¥S WORDT GEVOERD 6ANUIT HET

KERSVERKIEZING HEEFT PLUSPUNTEN ZOALS EXTRA

GEZICHTSPUNT VAN DE MEDIA ZIJN PARTIJEN EEN

MEDIA AANDACHT EN EEN VERHOOGDE BETROK

SOORT PRODUCTIEHUIZEN DIE MOGEN LEVEREN

KENHEID VAN DE LEDEN IN DE REGIO %R IS PRINCI

WANNEER ZIJ ZICH VOEGEN NAAR DE FORMATS DIE

PIEEL STAATSRECHTELIJK OOK NIETS MIS MEE %EN

KIJKERS AANTREKKEN )N DEZE FORMATS LIGT DE NA

PRIVAATRECHTELIJKE VERENIGING ALS HET CDA KAN

DRUK OP PRO«LERING VAN HET PERSOONLIJKE OP

ZELF BEPALEN HOE ZIJ DE DOOR HAAR IN TE DIENEN

HUMOR EN GEVATHEID OP LIFESTYLE ELEMENTEN

LIJST OPSTELT

EN OP BIOGRA«SCHE ASPECTEN 0OLITAINMENT

$AT LIGT ANDERS IN SITUATIES WAARIN DE PARTIJ

(ET IS MAAR DE VRAAG OF DEGENE DIE HIERIN HET

GEKOZEN EN BEpDIGDE AMBTSDRAGERS WIL BIN

HOOGST SCOORT OOK DE EFFECTIEFSTE FRONTMAN OF

DEN )N DE BEPROEFDE CHRISTENDEMOCRATISCHE

VROUW IS OM HET GEDACHTEGOED VAN DE PARTIJ

VISIE HEBBEN AMBTSDRAGERS EEN ONOPZEGBARE
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 -ENSEN DIE IN EEN DERGELIJK FORMAT NIET

TREKT IN DE TOEKOMST GEMAKKELIJK IDEALIS

MEE WILLEN DRAAIEN MAAR DIE WEL ZEER GE

TISCHE OF AARDSER GEMOTIVEERDE ¤POLITIEKE

SCHIKT ZOUDEN ZIJN NAAR ANDERE STANDAARDEN

ONDERNEMERS¥ AAN 7IE MEEDOET VERWERFT

VALLEN BUITEN DE BOOT

IMMERS IN mmN KLAP LANDELIJKE BEKENDHEID

 $E CDA LIJSTTREKKERSVERKIEZING IS ERVAN

$OET MEN HET GOED DAN SPEELT MEN DIRECT

VERSCHOOND GEBLEVEN MAAR HET KAN ZOMAAR

IN DE EREDIVISIE ,UKT HET NIET DAN GAAT MEN

GEBEUREN DAT DE COMPETITIE EEN RICHTINGEN

ZIJN EIGEN WEG EN LAAT DE +AMER DE +AMER

STRIJD KATALYSEERT OF DAARIN UITMONDT 2UTTE

$E PARTIJ KAN «LTEREN EN SELECTEREN MAAR HET

6ERDONK 3AP $IBI $E SPIN OFF VAN EEN DER

VOORBEELD VAN HET JONGSTE 'ROEN,INKS LEDEN

GELIJK GEVECHT ZO LEREN TE VEEL BUITENLANDSE

REFERENDUM LEERT DAT DAT ZEKER BIJ BEKENDE

VOORBEELDEN KAN DE PARTIJ ERNSTIG SCHADEN

PERSOONLIJKHEDEN MOEILIJK ZO NIET ONMOGE

 $E KREET IS AL EEN AANTAL KEREN VERNOMEN

LIJK IS

¤$E LIJSTTREKKER IS VAN ONS ALLEMAAL¥ 7ANNEER

 %EN ANDER NADEEL LIGT IN DE ROL VAN HET GELD

EEN LIJSTTREKKERSCONTEST VEEL BELANGSTELLING

(ET VALT NU NOG WEL MEE SHIRTJES BALPEN

TREKT EN BOEIT ZULLEN OOK NIET PARTIJLEDEN

NEN EN THEEZAKJES -AAR DAT BLIJFT NIET ZO

MEE WILLEN DOEN $E ROEP OM ¤PRIMARIEACH

0ERSOONLIJKE CAMPAGNES VERGEN STEEDS MEER

TIGE¥ VERKIEZINGEN GROEIT -ENSEN DIE AAN

GELD $AT TREKT INVESTEERDERS DIE EEN SOORT

MINIMALE FORMELE VEREISTEN VOLDOEN ZOALS

BELONING VERWACHTEN EEN VAN DE MINDER

INSCHRIJVING IN EEN REGISTER GAAN DAN MEEBE

AANTREKKELIJKE KANTEN VAN HET !MERIKAANSE

PALEN WIE DE LIJSTAANVOERDER WORDT $E CONSE

STELSEL VAN VERKIEZINGEN

QUENTIE IS WEL DAT DE PARTIJ ALS REGISSEUR VAN
HET SELECTIEPROCES VERDER WIJKT (ET ZIJN DAN

3AMENGEVAT LIJSTTREKKERSVERKIEZINGEN LIJ

VOORAL .EDERLANDERS DIE MEER IN DE PERSONEN

KEN EEN VERDERE STAP OP DE WEG NAAR DE PER

DAN IN DE IDEOLOGIE VAN DE CHRISTENDEMOCRA

SONI«pRING EN ¤VERMEDIATISERING¥ VAN DE

TIE ZIJN GEtNTERESSEERD DIE MEE BEPALEN WIE

POLITIEK WAARBIJ PARTIJEN LANGZAAM TRANS

DIE BEWEGING GAAT LEIDEN

FORMEREN VAN SPELBEPALENDE ACTOREN IN

 )N LIJSTTREKKERSCAMPAGNES ZULLEN KAN

CAMPAGNEPARTIJEN EN IN SERVICE INSTITUTEN

DIDATEN NIET AAN ONTKOMEN OP BELANGRIJKE

VOOR POLITIEKE ONDERNEMERS $E GEDACHTE

PUNTEN BIJVOORBEELD KERNENERGIE

DAT DIT NU EENMAAL NIET ANDERS KAN IN ONZE

¤"RUS

SEL¥ BOERKA¥S UITSPRAKEN TE DOEN .IET ALLES

POSTMODERNE DAGEN EN DAT DEZE ONTWIK

IS PROGRAMMATISCH GEBETONNEERD -EN WIL

KELING BERUSTEND MOET WORDEN AANVAARD

ZICH BOVENDIEN POLITIEK TEN OPZICHTE VAN DE

IS TE FATALISTISCH 7IE NOG GELOOFT IN HET FE

MEDEDINGERS ONDERSCHEIDEN $IE UITSPRA

NOMEEN BEGINSELPARTIJ IN HET PRIMAAT VAN

KEN ZIJN DAN VOOR DE PARTIJ GEGEVENHEDEN

PROGRAMMA BOVEN PERSOON EN IN DE WAARDE

WAAR MOEILIJK OMHEEN KAN WORDEN GEWAN

VAN DE POLITIEKE PARTIJ ALS DE DRAGER VAN DE

DELD (ET PROGRAMMATISCH PRIMAAT VAN DE

CHRISTENDEMOCRATISCHE MISSIE MOET DEZE

PARTIJ RAAKT WELISWAAR NIET VERLOREN MAAR HET

ONTWIKKELING ERG KRITISCH GADESLAAN EN OOK

WORDT WEL ZWAAR GEHYPOTHEKEERD MET NAME

REGLEMENTAIR ZEKER STELLEN DAT DE PARTIJ NIET

DOOR STELLINGNAMES VAN DE WINNAAR VAN DE

ALLEEN FORMEEL

LIJSTTREKKERSVERKIEZING

OOK FEITELIJK MEESTER BLIJFT VAN HET PROCES

 (ET PROCES VAN LIJSTTREKKERSVERKIEZINGEN

VAN DE AANSTELLING VAN DE LIJSTAANVOERDER
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DAT ZIT NOG WEL GOED

MAAR



-JKTUUSFLLFSTWFSLJF[JOHJTPO[JOOJH ;=
.EE ZE MAAKT EEN PARTIJ STERKER
DOOR .BSUJKO7SPPN
$E AUTEUR IS WETHOUDER TE .OORDWIJK

LEIDER HEEFT VERVOLGENS PRECIES DAAROM EN
DAARDOOR DE STEUN VAN DE REST VAN DE GROEP
$IE STEUN IS EEN KRACHTIGE STEUNPILAAR VOOR
EEN VAN DE VOORNAAMSTE TAKEN VAN EEN LEI

*E KUNT BEST ZELFS IN DEZE EENENTWINTIGSTE

DER HET AANSPREKEN VAN MENSEN BUITEN DE

EEUW POLITIEK LEIDERS AANWIJZEN /F DE WERK

REGULIERE ACHTERBAN EN DE LEDEN %N ZODRA

WIJZE VAN DE $UITSE $EMOCRATISCHE 2EPU

ZIJN KRACHT AFNEEMT ZIEN JONGE LEEUWEN HUN

BLIEK AANHANGEN ZOALS BIJVOORBEELD $ PRO

KANS SCHOON OM OOK EEN KANS TE WAGEN OM DE

PAGEERT U MAG KIEZEN UIT mmN KANDIDAAT $AT

HOOFDMAN TE WORDEN $IE CIRKEL HOORT ERBIJ

KAN -AAR WIE DAT DOET IS NIET ZINNIG BEZIG

EN BETEKENT DAT DE LEIDER VOORAF AL WEET ¤!LS

$E POLITIEK LEIDER IS DE LIJSTTREKKER !LS JE

MIJN TIJD KOMT MOET IK PLAATSMAKEN¥ :IJN

HEM OF HAAR KIEST DAN IS DAT EEN FEIT !LS JE

TIJD ZIT EROP ALS ZIJN KRACHT IS UITGEWERKT

HEM OF HAAR AANWIJST HOEFT DE LIJSTTREKKER

%N NEE DAT IS NIET ERG %EN OPEN STRIJD IS EEN

NIET NOODZAKELIJKERWIJS OOK DE POLITIEK LEI

NATUURLIJK GEGEVEN DAT MITS GOED OPGEZET

DER TE ZIJN OF TE WORDEN %N ALS JE NIEMAND

EN BENUT VERSTERKEND WERKT VOOR EEN POLI

KIEST OF AANWIJST BEN JE ALS EEN SCHIP ZON

TIEKE PARTIJ %N DAT BELANG ZOU TOCH VOOROP

DER ANKERKETTING OP DRIFT (ET CDA HEEFT

MOETEN STAAN BIJ DEZE AFWEGINGEN 0LAATS

DAT BEWEZEN EERST WEZEN DE LEDEN EEN POLI

DURVEN MAKEN IN HET SYSTEEM INBAKKEN DAT

TIEK LEIDER AAN /F BETER HIJ WAS ER ALTIJD OP

ER PLAATSGEMAAKT KAN OF MOET WORDEN IS

EEN GEGEVEN MOMENT $AT GING LANG GOED

EEN TEKEN VAN KRACHT 'AAT HET DAN IN FEITE

-AAR NA EEN TIJDJE NIET MEER /OK BIJ HET CDA

OM HET RECHT VAN DE STERKSTE .EE HET GAAT

GING DE LEIDERSCHAPSWISSEL REGELMATIG MET

OM DE REGENERATIE VAN DE PARTIJ VITAAL EN

STRIJD GEPAARD MAAR DAT WAS GEEN OPEN EN

KRACHTIG MOET ER LEIDING WORDEN GEGEVEN EN

TRANSPARANTE STRIJD WAARBIJ DE HELE PARTIJ

MOETEN DE CHRISTENDEMOCRATISCHE WAARDEN

EEN STEM KREEG %N OP DE MOMENTEN WAAROP

WORDEN UITGEDRAGEN ¤3TERKSTE¥ IS EEN KWES

DE LEIDERSCHAPSWISSEL GEMOEDELIJK EN ZON

TIE VAN DE«NITIE 7IJ KIEZEN NIET PER SE DE

DER STRIJD GING KREGEN DE LEDEN AL HELEMAAL

POTENTSTE LEEUW 5 HEEFT RECENT WAARSCHIJN

GEEN STEM

LIJK GESTEMD OP DE PERSOON VAN WIE U VOND

%N DAT IS NIET MEER VAN DEZE TIJD 3TERKER NOG

DAT DIE HET BEST ¤HET CDA¥ KAN VERTEGENWOOR

OPVOLGING DOOR OPEN STRIJD IS AL VAN ALLE EEU

DIGEN /F MISSCHIEN OP DE PERSOON DIE VOL

WEN (ET IS VAN ALLE TIJDEN DAT DE LEEUW OP

GENS U DE GROOTSTE KANS MAAKT OM VEEL KIE

GEVOLGD ZAL WORDEN DOOR HET JONG .A ENIGE

ZERS NAAR HET CDA TE LOKKEN ,EGIO LEGITIEME

TIJD ALS ZIJN KRACHT IS UITGEWERKT MAAKT

REDENEN

HIJ PLAATS VOOR DE NIEUWKOMER $IE NIEUWE
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4OT ZOVER DE NOODZAAK VAN LEIDERSCHAPSVER

DE EXPOSURE VAN HET CDA EN HET CHRISTENDE

KIEZINGEN ZONDER OPEN STRIJD GEEN REGENE

MOCRATISCH GEDACHTEGOED (ET IS OOK GE

RATIE VAN DE KRACHT EN VITALITEIT -AAR BEHALVE

WOON LEUK )EDER MENS HUNKERT TOCH NAAR DE

NOODZAKELIJK ZIJN LEIDERSCHAPSVERKIEZINGEN

VRAAG ¤6ERTEL EENS WAT VIND JIJ EIGENLIJK¥

OOK GEWOON GOED (ET IS DE PUDDING DIE GE

$AT GELDT ZEKER VOOR POLITICI OP EEN ZEEP

GETEN WORDT (ET ¤VERHAAL¥ VERKOPEN KIEZERS

KIST STAAN EN ALLE AANDACHT KRIJGEN VOOR DIE

AAN ZICH BINDEN DE EIGEN ACHTERBAN MOBILI

DINGEN WAAR JIJ JEZELF HONDERD PROCENT AAN

SEREN %EN LEIDERSCHAPSSTRIJD IS EEN INTERN EN

GEWIJD HEBT JE VOLLEDIG HARD VOOR MAAKT

EXTERN PRO«LERINGSPLATFORM KENNISMAKEN
MET DE MANIER WAAROP DE KANDIDAAT INVUL
LING GEEFT AAN ZIJN CDA WAARDEN EN MET DE
METHODEN EN TECHNIEKEN WAAROP DEZE IN DE
PRAKTIJK ZULLEN WORDEN GEBRACHT (ET LEVERT
DAARBIJ EN DAARDOOR MEER EN LANGDURIGER
MEDIA AANDACHT OP DAN HET AANWIJZEN VAN DE

/JFUBMMFFOEFMFJEFSNPFUFO
XFLJF[FO WPPSWFFMNFFS
QPTJUJFTNPFUFOXFWFSLJF[JO
HFOPSHBOJTFSFO

LEIDER EN BIEDT BOVENDIEN DE LEDEN DE KANS
OM DE KANDIDATEN MEE TE MAKEN %EN SNEL

VANUIT JE IDEALEN $AT IS HET MOOISTE WAT ER

KOOKPAN mN SHOWCASE QUA PROCES RONDOM

IS EN HET GEEFT ENERGIE OM DAN ZO¥N STRIJD TE

DE VRAAG ¤"EN JIJ ONZE NIEUWE ALFA¥ 6OORTS

MOGEN VOEREN :EKER OOK AAN DE ACHTERBAN

WORDT NA EEN HEVIGE STRIJD HET BIERTJE GEDRON

GEESTDRIFT IS AANSTEKELIJK

KEN SAMEN VERDER VOOR DE CLUB %N AANGE

!L DEZE ARGUMENTEN SAMEN GEVEN HELDER

ZIEN JE GROOTMOEDIG EN NETJES MET DE ANDERE

WEER WE MOETEN NIET ALLEEN DE LEIDER KIEZEN

VERLIEZERS OMGAAT SCHAREN OOK ZIJ ZICH ACH

MAAR VOOR NOG VEEL MEER POSITIES VERKIEZIN

TER DE NIEUWE LEIDER 5ITERAARD $E DIALECTIEK

GEN ORGANISEREN 0RIMARIES ZO U WILT -AAR

BEWAREN WIJ VOOR DE ECHTE TEGENSTANDERS

TE ALLEN TIJDE GmmN ¤DUBBELE VOORDRACHT¥
MET mmN VERLIEZER !LTIJD EEN OPEN PODIUM

4OT SLOT VERGIS U NIET HET AANGAAN VAN DE

WAARBIJ WE HET NET WIJD UITWERPEN AAN BEIDE

LEIDERSCHAPSSTRIJD IS NIET ALLEEN MAAR NOOD

ZIJDEN VAN DE BOOT :O BLIJFT HET CDA VITAAL

ZAAK (ET IS OOK NIET ALLEEN MAAR GOED VOOR

EN AANTREKKELIJK

$ISJTUFO%FNPDSBUJTDIF7FSLFOOJOHFO \ ;PNFS
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ACTUALITEIT
Het gebrek aan naleving van
parlementaire regels ondergraaft
kwaliteit politiek-staatkundig
systeem
door Rein Jan Hoekstra
De auteur is oud-lid van de Raad van State.

redige vertegenwoordiging. De Nacht was
tevens het begin van de scherpe polarisatiestrategie van de PvdA tegen de kvp. De antikvp-resolutie van de PvdA uit de jaren daarna heeft de politieke verhoudingen lange

Het is verbazingwekkend dat het
kabinet voor nieuwe verkiezingen heeft gekozen. Nederland heeft
constitutioneel een keuze gemaakt
voor het representatieve stelsel en
niet voor directe democratie of een
plebiscitair stelsel. Dat betekent
in beginsel dat de Tweede Kamer
voor vier jaar zijn werk moet kunnen doen. Gebrek aan naleving van
regels en populistisch gedrag leiden
tot het ondergraven van de duurzaamheid van ons politiek-staatkundig systeem.

tijd gedomineerd. Pas in 1989 zijn Lubbers
en Kok in staat geweest de tegenstelling van
haar scherpe kanten te ontdoen.
Ik moest terugdenken aan de jaren zestig en
de Nacht van Schmelzer toen Job Cohen op
een bijeenkomst van de PvdA voorzichtig de
suggestie deed om ontbinding van de Kamer
en het houden van tussentijdse verkiezingen
niet als regel te hanteren. Een grote meerderheid verwierp deze suggestie krachtig met
verwijzing naar de Nacht van Schmelzer. Na
de val van het kabinet-Cals in die nacht vonden geen verkiezingen plaats, maar werd het
kabinet-Zijlstra gevormd, dat als taak kreeg
de ontbinding van de Tweede Kamer te bevorderen, maar in de tussentijd wel een aantal noodzakelijke maatregelen door te voeren. Dit kabinet kwam tot stand op basis van

In de recent gepubliceerde Canon van

de in 1963 gekozen Kamer. In eerste instan-

de christendemocratie heeft de Nacht van

tie, van 1963 tot 1965, was een kabinet van de

Schmelzer een prominente plek gekregen.

christendemocratische partijen met de vvd

De Nacht was het begin van een principiële

gevormd, en in 1965 van dezelfde partijen

discussie over de inrichting van het staat-

minus de chu, met de PvdA. Het kabinet-

kundig bestel, zoals de directe verkiezing

Zijlstra bestond uit kvp en arp.

van de minister-president en de invoering

Kabinetten van verschillende samenstelling

van een districtenstelsel in plaats van even-

op basis van dezelfde verkiezingen werden
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nadien niet meer wenselijk geacht. Wisse-

directe democratie of een plebiscitair stelsel.

ling van coalitiepartner zou alleen nog na

Het gekozen stelsel brengt mee dat in begin-

nieuwe verkiezingen kunnen plaatsvinden;

sel de Kamer voor vier jaar zijn werk moet

de zogeheten achterkamertjespolitiek moest

kunnen doen; de taak van medewetgever en

worden vervangen door transparantie door

van controleur van de regering vergt duur-

middel van raadpleging van de kiezer. In

zaamheid in de zittingsperiode. Tussen-

1972 leidde dit ertoe dat na het vertrek van

tijdse verkiezingen verplaatsen de primaire

DS’70 uit het kabinet-Biesheuvel er een ka-

aandacht van de fracties naar samenstelling

binet kwam onder leiding van Biesheuvel

van de kandidatenlijsten en naar het verwer-

dat nieuwe verkiezingen moest organise-

ven van steun bij het electoraat, en gaan ten

ren en de noodzakelijke maatregelen moest

koste van beide hoofdtaken.

treffen; dit kabinet had als missionair kabi-

Er moeten daarom overtuigende redenen

net een volwaardige taak. Hiermee werd het

zijn nieuwe verkiezingen te houden. Het

voorbeeld van het kabinet-Zijlstra gevolgd.

mag in elk geval geen automatisme zijn,

En dat kabinet was weer in de leer geweest

alsof het een staatsrechtelijke regel is dat bij

bij het rompkabinet-Beel. Dat kabinet was

een kabinetscrisis ontbinding van de Kamer

gevormd na de val van het laatste kabinet-

moet volgen. Het is geen staatsrechtelijke re-

Drees in 1958.

gel. In de Kamer is met name door de PvdA

* * *
De Grondwet laat ontbinding toe. Voor de

regelmatig geprobeerd de praktijk tot regel

procedure van grondwetsherziening is het

geen meerderheid voor gevonden. Hetzelfde

zelfs voorgeschreven in artikel 137 en verder

lot is overigens ten deel gevallen aan de vele

van de Grondwet. Ingevolge artikel 64 van

voorstellen om elementen van directe demo-

de Grondwet kan de Kamer ook om andere

cratie in de constitutie in te voeren.

redenen worden ontbonden. Dit is dus een
kan-bepaling, geen voorschrift. In de Kamer

* * *
De zeer snelle beslissing tot ontbinding van

hebben vele debatten over de toepassing van

de Tweede Kamer afgelopen april heeft mij

deze bepaling plaatsgevonden. In 1958 heeft

verbaasd. Hebben kabinet en Kamer over-

de Kamer scherp aangegeven dat de bepa-

wogen of andere oplossingen voor de crisis

ling terughoudend moet worden toegepast.

mogelijk waren? De voorgaande verkiezin-

Beklemtoond werd dat altijd een afweging

gen en kabinetsformatie hadden zeer re-

moet worden gemaakt tussen enerzijds de

cent plaatsgevonden, in 2010. Waren er geen

grondwettelijke bepaling dat de Kamers

combinaties te vormen op basis van dezelf-

voor vier jaar worden verkozen en anderzijds

de verkiezingsuitslag? De formatie van 2010

tussentijdse verkiezingen.

bevatte toch relevante indicaties daarvoor?

De met de periode van vier jaar beoogde sta-

Bovendien: zouden nieuwe verkiezingen

biliteit van de gekozen volksvertegenwoor-

een oplossing bieden voor de ontstane cri-

diging mag niet zonder een overtuigende

sis? In het bijzonder in deze tijd van grote

reden worden onderbroken. Nederland heeft

problemen in Europa zou toch duchtig

constitutioneel immers een keuze gemaakt

moeten zijn afgewogen of verkiezingen een

voor het representatieve stelsel en niet voor

oplossing naderbij zouden brengen.
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Het kabinet was bezig de financiële crisis

keert het Lenteakkoord in de spagaat tussen

aan te pakken; de deelnemers aan het kabi-

noodzakelijk beleid en het voeren van de

net, vvd en cda, waren het eens geworden.

verkiezingscampagnes. Ordelijkheid in de
politiek is een essentiële

Had het niet voor de hand
gelegen de optie te verkennen als missionair minderheidskabinet door te
gaan? Daarvoor zou een
korte formatie nodig zijn
geweest om te bezien of
zo’n kabinet voldoende
steun in de Kamer zou
kunnen verwerven. Mogelijke uitkomst zou ook geweest kunnen zijn dat het

Zelfs de oude
middenpartijen stralen
euroscepti
cisme uit

minderheidskabinet ver-

voorwaarde voor haar geloofwaardigheid en dat
vergt naleving en handhaving van de spelregels
van de parlementaire democratie. Nu dreigt het
omgekeerde: de verkiezingen krijgen het karakter van een plebisciet, met
name over de Europese
Unie en de euro, zonder
een rationele en inhou-

kiezingen zou moeten voorbereiden (maar

delijke discussie. Zelfs de oude middenpar-

dan wel noodzakelijkerwijs met een speci-

tijen stralen euroscepticisme uit en kweken

fiek missionair mandaat), maar tegelijker-

daarmee euroschuwe kiezers.

tijd ingrijpend beleid zou moeten voeren
en voorbereiden. Nu is het kabinet demissi-

* * *
Gebrek aan naleving van parlementaire spel-

onair, maar wil het zich, gezien de omstan-

regels en populistische gedrag leiden tot het

digheden, als missionair kabinet gedragen,

ondergraven van de kwaliteit en duurzaam-

maar zonder een specifiek mandaat. Gevolg

heid van ons politiek-staatkundig systeem.

is dat links en rechts in de Kamer aan het ka-

Daardoor is ook de Europese integratie speel-

binet de legitimatie wordt ontzegd om ur-

bal geworden van oppervlakkige discussies

gent en ingrijpend beleid te voeren.

en electorale kortetermijnbelangen.

Het is buitengewoon positief dat het Len-

Ik pleit daarom sterk voor heroverweging

teakkoord tussen vvd, cda, D66, Groen-

van de praktijk sinds de jaren zestig om bij

Links en ChristenUnie is gesloten. Voor de

een breuk in de regeringscoalitie tussentijd-

ordelijkheid in de politiek was het echter

se verkiezingen te houden. Ga er alleen toe

beter geweest dat dit tot stand was geko-

over na grondige afweging van alternatieven.

men onder een missionair kabinet. Nu ver-

Daaraan heeft het nu ontbroken.
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5ITBRAAK VAN PARTIJDEMOCRATIE VERLEGEN
HEIDSOPLOSSING OF NIEUWE KOERS
DOOR (FFSUFO#PPHBBSE
$E AUTEUR IS JUNIOR DOCENT ONDERZOEKER STAATS
RECHT AAN DE 5NIVERSITEIT VAN !MSTERDAM

$ ORGANISEERDE EEN ROERIG CONGRES $E
MORRENDE DELEN VAN DE ACHTERBAN VAN HET
CDA WERDEN BEDIEND MET EEN GEBRUIKELIJKE
TOUR VAN DE (AAGSE TOP DOOR DE ZAALTJES IN
HET LAND CDA CONGRESSEN DIENEN EEN ANDER

%EN OPMERKELIJK ONDERDEEL VAN DE ACHTBAAN

DOEL $AN ZINGEN WE HET 7ILHELMUS HIJSEN

WAAR HET CDA SINDS TWEE JAAR IN ZIT IS DE UIT

WE OP HET SCHILD WIE OP HET SCHILD GEHESEN

BRAAK VAN DIRECTE PARTIJDEMOCRATIE /P  OK

MOET WORDEN EN TREKKEN WE 0IET DE *ONG

TOBER  WAS ER DE FAMEUZE VQPSEPXO OVER

HET PODIUM OP $AT IS GEEN FOLKLORE MAAR

HET COALITIEAKKOORD IN !RNHEM EN DIT VOORJAAR

HET ZIJN PIJLERS VAN EEN PARTIJCULTUUR )N DE

KWAM DAAR DE LIJSTTREKKERSVERKIEZING BIJ $AT

WOORDEN VAN OUD CDA VOORZITTER (ELGERS

WAS OPMERKELIJK OMDAT HET ONGEBRUIKELIJK IS

¤7E ZIJN NU EENMAAL DE MINST POLITIEKE VAN

IN DE CDA TRADITIE OMDAT ER DESONDANKS WEI

ALLE PARTIJEN (ET DRAAIT BIJ ONS MEER OM

NIG DISCUSSIE OVER WAS EN OMDAT HET SCHUURT

NESTGEUR EN WARMTE DAN OM BELEIDSDOELEN

MET WAT HET CDA IN DE REGEL AANVOERT TEGEN

$AT MAAKT ONS KWETSBAAR VOOR VERSCHIL

DIRECTE DEMOCRATIE IN HET LANDSBESTUUR (ET IS

LEN VAN MENING¥ !LS ER DAN INTERNE VERKIE

DAAROM GOED OM ONS TE BEZINNEN OP DE VRAAG

ZINGEN WAREN DAN GINGEN DIE TUSSEN TWEE

OF HET VERLEGENHEIDSOPLOSSINGEN WAREN EN

BLANKE "RABANTSE MANNEN DIE NAAST AL HET

MOETEN BLIJVEN OF DAT HET HIER GAAT OM EEN DE

ANDERE DAT ZE GEMEENSCHAPPELIJK HADDEN

«NITIEVE DOORBRAAK VAN PARTIJDEMOCRATIE DIE

OOK NOG EENS ALLEBEI PARTIJVOORZITTER WILDE

WE MOETEN TOEJUICHEN

WORDEN

$AT HET CDA NIET GEWOON IS EEN CONGRES
HET LAATSTE WOORD TE GEVEN OVER EEN COALI

)N SCHERP CONTRAST MET DEZE TRADITIE WERDEN

TIEKKOORD BLEEK NOG IN  (ET KABINET

HET CONGRES EN DE LIJSTTREKKERSVERKIEZING EVEN

"ALKENENDE II MOEST TOEN NA DE .ACHT VAN

GERUSTSTELLEND ALS VANZELFSPREKEND VERKOCHT

6AN 4HIJN TERUG OP DE RAILS WORDEN GEZET

AAN DE ACHTERBAN (ET WOORD IS AAN DE LEDEN

MET HET ZOGENAAMDE 0AASAKKOORD $E $

WIE ZOU NIET JUICHEN -AXIME 6ERHAGEN SLOOT

FRACTIE SLIKTE DIT AKKOORD ALS DE ZOVEELSTE

IN !RNHEM HET CONGRES AF MET DE OPMERKING

ROUTEKAART NAAR DE GEKOZEN BURGEMEESTER

OVER HET ¤FEEST VOOR DE DEMOCRATIE¥ %N -ONA

"INNEN DE ACHTERBAN VAN HET CDA EN BIN

+EIJZER STAK IN HET TV PROGRAMMA %F 8FSFME

NEN DIE VAN $ LEEFDEN TEGENGESTELDE

%SBBJU%PPS UITBUNDIG DE LOFTROMPET OVER DE

BEZWAREN 3ENATOR 6AN DE "EETEN PLEITTE IN

LIJSTTREKKERSVERKIEZINGEN .U HADDEN WE TEN

5SPVX VERGEEFS VOOR EEN LEDENRAADPLEGING

MINSTE EEN LIJSTTREKKER OP WIE MEER DAN DE
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HELFT VAN DE LEDEN GESTEMD HAD EN ¤ZO WERKT
DAT NU EENMAAL IN EEN DEMOCRATIE¥
$EZE KOPPELING VAN DEMOCRATIE AAN VER

/NDER DE VERTROUWDE CHRISTENDEMOCRA
TISCHE BEZWAREN TEGEN DIRECTE DEMOCRATIE
SPRINGT ER mmN BIJZONDER IN HET OOG!LFONS $yL

KIEZINGEN ALS DE HOOGSTE UITDRUKKINGSVORM

LE DIE SPIJTIG GENOEG NIET MEER VOOR HET CDA IN

IS ECHTER NIET ZO VANZELFSPREKEND "ETER NOG

DE %ERSTE +AMER ZIT BRACHT HET IN  IN DIT

DAN HET TELLEN VAN STEMMEN LIJKT MIJ DE

BLAD IN STELLING TEGEN REFERENDA /VERHEIDSOP

OVERBODIGHEID

VAN

EEN

STEMMING DOOR HET ONT
STAAN VAN CONSENSUS OF
EEN COMPROMIS $E INZET
VAN DE MEERDERHEIDSRE
GEL WAARBIJ DE HELFT PLUS
mmN BESLIST IS EIGENLIJK DE

TREDEN GAAT PRAKTISCH ALTIJD

.FUWFSMFHFO
IFJETPQMPTTJO
HFOJTOJFUTNJT

OVER EEN MEER OF MINDERE
STEVIGE INZET VAN DWANG
MIDDELEN SCHREEF HIJ $E
BESLISSING DAAROVER MAG DE
OVERHEID

ALS ¤$IENARESSE

'ODS¥ NIET VOLLEDIG AFWEN

TERUGVALOPTIE EN EEN VERLE

TELEN OP EEN ELECTORAAT DAT

GENHEIDSOPLOSSING 3TEM

ENKEL GEVRAAGD WORDT TE

MEN HEEFT NAMELIJK OOK NADELEN %R IS NIET AL

STEMMEN %EN VOLKSVERTEGENWOORDIGING IS WAT

LEEN EEN MEERDERHEID DIE ZICH WPPS IETS HEEFT

DAT BETREFT BETER 6ERTEGENWOORDIGERS ZIJN OOK

UITGESPROKEN ER RESTEERT OOK EEN VERLIEZEN

VERPLICHT HUN KEUZE TE VERANTWOORDEN EN HUN

DE MINDERHEID DIE KENNELIJK NIET OVERTUIGD

BESLUITEN ZIJN IN DE REGEL AAN ENIGE VORM VAN

IS GERAAKT EN EXPLICIET UFHFO MOEST STEMMEN

EXTERNE CONTROLE TE ONDERWERPEN

6ERLIEZERS WORDEN DAN ¤ALS GOED DEMOCRAAT¥
GEACHT NIET BIJ HUN VERLIES TE BLIJVEN STEKEN

(ET IS TIJD OM DIT BEZWAAR AF TE ZWAKKEN %EN

4OCH WETEN VEEL CDA¥ERS VAN DE VELE BESTUREN

PARTIJ IS NATUURLIJK GEEN ¤$IENARESSE 'ODS¥ EN

EN VERENIGINGEN WAAR ZE IN ZITTEN HOE INTIE

2UTH 0EETOOM HEEFT DAT AMBT NU JUIST NEER

MER DE CLUB HOE PIJNLIJKER EEN NOODZAAK OM

GELEGD TOEN ZE PARTIJVOORZITTER WERD "OVEN

EEN HOOGOPLOPENDE DISCUSSIE TE MOETEN BE

DIEN IS DE ENE VERKIEZING DE ANDERE NIET %N

SLECHTEN MET EEN STEMMING

IK ZOU OOK NIET WETEN WAT WE ANDERS HADDEN

)N LIJN HIERMEE HEEFT HET CDA ALTIJD VEEL BE

MOETEN DAN EEN CONGRES EN EEN LIJSTTREKKERS

ZWAREN GEUIT TEGEN DE RECHTSTREEKS GEKOZEN

VERKIEZING ORGANISEREN -AAR DAT BETEKENT

MINISTER PRESIDENT

TEGEN DE RECHTSTREEKS

NIET DAT WE DIT NU ALS DE OPPERSTE VORM VAN

GEKOZEN BURGEMEESTER EN TEGEN STELSELMATIG

WIJSHEID MOETEN OMARMEN (ET KUNNEN OOK

GEBRUIK VAN REFERENDA 7IE HOUDT EEN RECHT

DE VERLEGENHEIDSOPLOSSINGEN BLIJVEN DIE HET

STREEKS GEKOZEN MINISTER PRESIDENT NOG TE

FEITELIJK WAREN -ET VERLEGENHEIDSOPLOSSIN

GEN WANNEER HET EIGEN KIEZERSMANDAAT HEM

GEN IS IMMERS NIETS MIS VOORAL NIET ALS JE IN

OF HAAR NAAR HET HOOFD STIJGT *UIST VOLKSVER

VERLEGENHEID VERKEERT

TEGENWOORDIGINGEN HOUDEN HET BESEF VAN

(OE DAN OOK VOOR DE LIEFHEBBER VALT ER NOG

SAMENWERKENDE MINDERHEDEN LEVEND EN DE

GENOEG BIJ ACCLAMATIE TE DOEN 6AN (AERSMA

KWALITEIT VAN EEN DEMOCRATIE WORDT MISSCHIEN

"UMA WIL GEEN MINISTER PRESIDENT WORDEN

WEL MEER BEPAALD DOOR DE WIJZE WAAROP MET

6OOR DIE FUNCTIE MOETEN WE DUS STRAKS VOOR

MINDERHEDEN WORDT OMGEGAAN DAN DOOR DE

HET ZINGEN VAN HET 7ILHELMUS NOG IEMAND

FREQUENTIE WAARMEE ER GESTEMD WORDT

OP HET SCHILD HIJSEN
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)S DE HULP AAN DE NAASTE
IN GEVAAR (ERORIpNTATIE
OP SOLIDARITEIT
4PMJEBSJUFJUMJKLUJOQPMJUJFLFOTBNFOMFWJOHOJFUMBOHFS
WBO[FMGTQSFLFOE;PTUBBOTPDJBMFWPPS[JFOJOHFOPOEFS
ESVL QSFWBMFSFOJOEF&VSPQFTF6OJFFDPOPNJTDIF
BSHVNFOUFOCPWFOTPDJBMFXBBSEFO FOJTEFTDFQTJTPWFS
POUXJLLFMJOHTTBNFOXFSLJOHGPSTUPFHFOPNFO%F«OBODJFFM
FDPOPNJTDIFDSJTJT EJFEFCFUBBMCBBSIFJEWBODPMMFDUJFWF
BSSBOHFNFOUFOSBBLU FONBBUTDIBQQFMJKLFWFSBOEFSJOHFO
WSBHFOPNOJFVXFWPSNFOWBOMPUTWFSCPOEFOIFJE)PFLBO
UFHFOEFBDIUFSHSPOEWBOEF[FPOUXJLLFMJOHFOTPMJEBSJUFJUFFO
OJFVXF DISJTUFOEFNPDSBUJTDIFJOWVMMJOHLSJKHFO
DOOR +BO+BDPCWBO%JKL 3BZNPOE(SBEVT
.BBSUFO/FVUFCPPN
6AN $IJK IS GEDEPUTEERDE VOOR DE PROVINCIE 'ELDERLAND EN BIJZONDER HOOGLERAAR
CHRISTELIJK SOCIAAL DENKEN OVER ECONOMIE EN MAATSCHAPPIJ AAN DE 65 !MSTERDAM
'RADUS IS DIRECTEUR VAN HET 7ETENSCHAPPELIJK )NSTITUUT VOOR HET #$! EN HOOGLERAAR
AAN DE 65 !MSTERDAM .EUTEBOOM IS REDACTEUR VAN #$6

.EDERLAND STAAT MOMENTEEL AAN DE VOORAVOND VAN EEN SPANNENDE
VERKIEZINGSPERIODE $EZE VERKIEZINGEN ZULLEN VOORAL GAAN OVER DE VRAAG
WELKE HERVORMINGEN NOODZAKELIJK ZIJN OM DE OVERHEIDS«NANCIpN OP ORDE TE
BRENGEN EN OVER DE AANPAK VAN DE %UROPESE SCHULDENCRISIS IN HET ALGEMEEN
6AST LIJKT WEL TE STAAN DAT DE GEVOLGEN VAN DE «NANCIEEL ECONOMISCHE CRISIS
SINDS  EN DE DAAROPVOLGENDE %UROPESE SCHULDENCRISIS ENERZIJDS VRAGEN
OM SOLIDARITEIT MAAR TEGELIJKERTIJD DE MOGELIJKHEDEN OM SOLIDAIR TE ZIJN
DANIG ONDER DRUK ZETTEN $E NOODZAAK VAN DEZE HERVORMINGEN IS NIET ALLEEN
GEGEVEN MET HET OP ORDE BRENGEN VAN DE OVERHEIDS«NANCIpN
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%EN HERBEZINNING OP SOLIDARITEIT IS VOORAL OOK NODIG IN SAMENHANG MET
MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELINGEN DIE .EDERLAND IN %UROPEES EN MONDI
AAL VERBAND VOOR GROTE OPGAVEN PLAATST 7E KUNNEN DAN DENKEN AAN DE
AFBROKKELING VAN INSTITUTIES INDIVIDUALISERING VERGRIJZING OPLOPENDE
ZORGKOSTEN GLOBALISERING EN NOODZAKELIJKE VERDUURZAMING VAN DE ECO
NOMIE (ET TEGENDEEL HIERVAN IS ZICHTBAAR GEWORDEN IN DE «NANCIpLE CRISIS
EN HET ¤CASINOKAPITALISME¥ WAARIN KORTETERMIJNDENKEN HOGE BONUSSEN EN
SNELLE WINSTEN DE TOON ZETTEN -EN WENTELDE RISICO¥S AF OP ANDEREN EN HAD
ZO ONVOLDOENDE OOG VOOR DE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ELKAAR
$E PRANGENDE VRAAG IS DAAROM HOE DE NOTIE VAN SOLIDARITEIT TEGEN DEZE
CRISISACHTERGROND OPNIEUW DOORDACHT KAN WORDEN VANUIT EEN CHRISTENDE
MOCRATISCH PERSPECTIEF -ET ANDERE WOORDEN HOE KAN DE CHRISTENDEMO
CRATIE IN HET POLITIEKE DEBAT VAN VANDAAG EN MORGEN EEN AANSPREKENDE
MODERNE INVULLING GEVEN AAN DIT KERNBEGRIP VAN HAAR GEDACHTEGOED DIE
MEDE KAN DIENEN ALS BASIS VOOR EEN NIEUWE VISIE OP COLLECTIEVE EN INDIVI
DUELE ARRANGEMENTEN IN ONZE SAMENLEVING +ORTOM HOE KAN SOLIDARITEIT
WORDEN VORMGEGEVEN TEGEN DE ACHTERGROND VAN DE HERVORMINGEN DIE ZO
HARD NODIG ZIJN
3OLIDARITEIT EEN BEGRIPSVERKENNING
7AT IS DE HERKOMST VAN HET BEGRIP SOLIDARITEIT EN WAAROM IS HET VOOR DE
CHRISTENDEMOCRATIE VAN BELANG $E .OORSE «LOSOOF 3TEINAR 3TJERNø HEEFT
LATEN ZIEN DAT SOLIDARITEIT IN POLITIEKE EN SOCIOLOGISCHE ZIN EEN BETREKKELIJK
MODERN BEGRIP IS EN DE«NIEERT HET ALS ¤THE PREPAREDNESS TO SHARE RESOURCES
WITH OTHERS THROUGH PERSONAL CONTRIBUTION TO THOSE WHO ARE STRUGGLING
AND THROUGH TAXATION AND REDISTRIBUTION ORGANISED BY THE STATE¥
(ET VERSCHIJNSEL SOLIDARITEIT BESTOND ECHTER AL RUIM VOORDAT HET EEN
UITGEWERKT IDEE WAS OF ALS TERM WERD GEMUNT %TYMOLOGISCH IS HET BEGRIP
VERWANT AAN HET 2OMEINSRECHTELIJKE JOTPMJEVNPCMJHBSF ¤TOT HET GEHEEL VER
PLICHT¥ WAT INHIELD DAT IEDEREEN AFZONDERLIJK VERANTWOORDELIJK IS VOOR DE
SCHULD VAN HET GEHEEL )N DE EERSTE CHRISTENGEMEENSCHAP VAN *ERUZALEM
WERD SOLIDARITEIT HEEL CONCREET GEBASEERD OP DE GEMEENSCHAP VAN GOEDE
REN EEN BASIS WAAROP LATERE KLOOSTERORDES ZOALS DIE VAN DE BENEDICTIJNEN
AUGUSTIJNEN OF FRANCISCANEN HUN EENHEID EN ONDERLINGE SOLIDARITEIT BOUW
DEN (ET GEBOD VAN DE LIEFDE NAVOLGEND DROEG MEN ALS LEDEN VAN DEZELFDE
GEMEENSCHAP EN OP BASIS VAN GEDEELDE WAARDEN EN EEN GEZAMENLIJK BELE
DEN GELOOF ZORG VOOR ELKAAR DBSJUBT  )N DE MIDDELEEUWEN KAN MEN DENKEN
AAN DE GILDEN WAARIN BEPAALDE AMBACHTEN ELKAAR ONDERLING STEUNDEN EN
HULP BODEN WANNEER DAT NODIG WAS %N WAT TE DENKEN VAN DE KLOOSTERORDES
EN CONGREGATIES DIE MEESTAL HUN LEVEN BASEREND OP DE 2EGEL VAN !UGUS
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TINUS EEUWENLANG MET VELE DUIZENDEN DAG IN DAG UIT WERKEN VAN LIEFDE
HEBBEN BETOOND AAN HUN MEDEMENSEN
6ANAF DE VIJFTIENDE EEUW WORDT SOLIDARITEIT EN EEN DAARAAN VERWANT
BEGRIP ALS BROEDERSCHAP STEEDS MEER LOSGEMAAKT VAN ZIJN CHRISTELIJKE OOR
SPRONG EN KRIJGT HET TEN TIJDE VAN DE &RANSE 2EVOLUTIE  EEN POLITIEKE
CONNOTATIE )N DE NEGENTIENDE EEUW RAAKT DE POLITIEKE ONTWIKKELING VAN
HET BEGRIP SOLIDARITEIT IN EEN STROOMVERSNELLING TEGEN DE ACHTERGROND VAN
DE INDUSTRIALISATIE EN HET VERDWIJNEN VAN EEN HOOFDZAKELIJK AGRARISCH GE
ORIpNTEERDE SAMENLEVING
!LS REACTIE OP HET NEGENTIENDE EEUWSE LIBERALE DENKEN EN HET MARXISME
ORIpNTEERDEN OOK CHRISTELIJKE KRINGEN ZICH VANUIT DE VERTROUWDE BEGRIP
PEN BHBQFEN DIBSJUBTOP HET BEGRIP SOLIDARITEIT "EFAAMD ZIJN 3FSVN/P
WBSVN DE SOCIALE ENCYCLIEK VAN PAUS ,EO XIII UIT  WAARIN HET WOORD
SOLIDARITEIT OVERIGENS NIET VOORKOMT EN HET #HRISTELIJK 3OCIAAL #ONGRES IN
HETZELFDE JAAR WAAROP +UYPER ZIJN ¤ARCHITECTONISCHE CRITIEK¥ OP DE SAMEN
LEVING UITTE )N 3FSVN/PWBSVN WORDT KRACHTIG OPGEKOMEN VOOR DE BELAN
GEN VAN DE WERKENDE KLASSE EN DIT SLEUTELDOCUMENT VORMT TEVENS DE OP
MAAT VAN DE +ATHOLIEKE 3OCIALE ,EER 3OLIDARITEIT WORDT HIERIN NIET ZOZEER
ALS EEN TAAK VAN DE STAAT GEZIEN MAAR ALS EEN BIJZONDERE VERANTWOORDELIJK
HEID VAN MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES ,ANGS DEZE WEG IS SOLIDARITEIT
NAUW VERBONDEN MET DE GRONDGEDACHTE VAN SUBSIDIARITEIT $E KATHOLIEKE
OPVATTING VAN SOLIDARITEIT VLOEIT NIET ALLEEN VOORT UIT NAASTENLIEFDE MAAR
BERUST OOK OP EEN ORDENING VAN DE WERKELIJKHEID WAARIN DE MENS ALS SOCI
AAL WEZEN 4HOMAS VAN !QUINO IN GEMEENSCHAP MET ANDEREN LEEFT BINNEN
GROTERE SAMENLEVINGSVERBANDEN DIE VOORAFGAAN AAN DE STAAT
.A DE 4WEEDE 7ERELDOORLOG WORDT HET BEGRIP SOLIDARITEIT OPGENOMEN
IN DE CHRISTENDEMOCRATISCHE PARTIJEN )N HEEL %UROPA EN ZEKER OOK IN .E
DERLAND WAREN DEZE PARTIJEN BETROKKEN BIJ DE OPBOUW VAN DE NAOORLOGSE
VERZORGINGSSTAAT
3OLIDARITEIT IN CRISIS
(ET BEGRIP SOLIDARITEIT LIJKT NIET ZELDEN AAN IN¬ATIE ONDERHEVIG 7AT BETE
KENT HET VANDAAG DE DAG NOG OM SOLIDAIR TE ZIJN %NERZIJDS LIJKT SOLIDARITEIT
SOMS TE ZIJN VERWORDEN TOT HOLLE RETORIEK LOUTER BEDOELD OM DE EIGEN EISEN
KRACHT BIJ TE ZETTEN $IE RETORIEK GAAT NIET ZELDEN GEPAARD MET BEPROEFDE
MANTRA¥S ALS ¤DE STERKSTE SCHOUDERS MOETEN DE ZWAARSTE LASTEN DRAGEN¥
¤EERLIJK DELEN¥ EN ¤DE RIJKEN WORDEN RIJKER EN DE ARMEN ARMER¥ EN DAT ALLES
IN EEN VAN DE MEEST GENIVELLEERDE LANDEN TER WERELD
!NDERZIJDS WORDEN WERKLOZEN GEDEELTELIJK ARBEIDSONGESCHIKTEN EN
JONGGEHANDICAPTEN NIET ALTIJD TEN ONRECHTE MAAR TOCH MEER DAN VOOR
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HEEN AANGESPROKEN OP HUN EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID EN MET «NANCI
ELE PRIKKELS AANGEZET TOT LOONVORMENDE ARBEID BIJ REGULIERE WERKGEVERS
-ENSEN DIE DOOR HUN LEVENSSTIJL EEN RISICO VOOR HUN GEZONDHEID SCHEPPEN
ZOUDEN VOLGENS SOMMIGEN NIET KUNNEN REKENEN OP DE COLLECTIEF GE«NAN
CIERDE GEZONDHEIDSZORG 'AAT HET
OM LIDSTATEN VAN DE %UROPESE 5NIE
DIE IN DE PROBLEMEN ZIJN GEKOMEN
)FUCFHSJQTPMJEBSJUFJUMJKLUOJFU
DAN WORDT IEDER BEROEP OP SOLIDA
RITEIT ZELFS UITDRUKKELIJK VERME
[FMEFOBBOJO¬BUJFPOEFSIFWJH
DEN IETS WAT IN HET LICHT VAN HET
GEROMMEL MET BEGROTINGSGEGEVENS
DOOR DE 'RIEKSE OVERHEID ALLESZINS
BEGRIJPELIJK IS $E STEUNOPERATIES VAN HONDERDEN MILJARDEN EURO¥S DIE DE
NOORDELIJKE %UROPESE LANDEN AAN DE ZUIDELIJKE LIDSTATEN BIEDEN WORDEN
DAAROM VERDEDIGD IN TERMEN VAN EIGEN BELANG .OG VERDER VAN HUIS IS HET
NIET ANDERS $E SCEPSIS OVER ONTWIKKELINGSSAMENWERKING NEEMT STERK TOE
4ERECHT IS DE VRAAG GEREZEN OF HET GELD WEL ALTIJD GOED IS BESTEED MAAR OOK
OPPORTUNISTISCHE ARGUMENTEN WORDEN TE BERDE GEBRACHT ZOALS CORRUPTE
REGERINGEN OF DE ECONOMISCHE CRISIS DIE WIJZELF HEBBEN OP TE LOSSEN 4EGE
LIJKERTIJD ZIJN VELE VOORBEELDEN VAN SOLIDARITEIT AAN TE WIJZEN (ULPACTIES BIJ
RAMPEN IN BINNEN EN BUITENLAND KUNNEN REKENEN OP BELANGELOZE «NANCI
ELE STEUN VAN TALLOZE .EDERLANDERS
7AT SOLIDARITEIT IS BLIJKT IN DE PRAKTIJK KORTOM NIET EENVOUDIG AAN TE
GEVEN /M HET BEGRIP SOLIDARITEIT NADER TE DE«NIpREN IS DAAROM EEN DRIE
TAL RICHTINGGEVENDE VRAGEN VAN BELANG NAMELIJK  MET WIE MOETEN WE
SOLIDAIR ZIJN  HOE VER MOET ONZE SOLIDARITEIT REIKEN EN  WIE MOET DE
SOLIDARITEIT IN DE SAMENLEVING GESTALTE GEVEN
$E VRAAG MET WIE WE SOLIDAIR MOETEN ZIJN IS NAUW VERBONDEN MET DE
GEMEENSCHAP WAARTOE WE BEHOREN 4EKENEND IS DE «GUUR VAN -RS *ELLYBY
EEN PERSONAGE UIT #HARLES $ICKENS¥ #MFBL)PVTF :IJ WAS ZO GEOBSEDEERD
DOOR HAAR DRANG OM HULP TE VERLENEN AAN DE ARMLASTIGEN IN !FRIKA DAT ZIJ
HAAR EIGEN FAMILIE VERWAARLOOSDE 3OLIDARITEIT MET DE ENE GROEP BETEKENT
VAAK DAT SOLIDARITEIT MET EEN ANDERE GROEP NIET MOGELIJK IS 6ANUIT HET
CHRISTELIJK SOCIAAL DENKEN WORDT DAN VAAK GEWEZEN OP DE KWETSBAARSTE
GROEPEN MAAR OOK DAARVOOR GELDT WELLICHT DAT SOLIDARITEIT NIET ONBEPERKT
IS 3OLIDARITEIT GAAT DUS UIT VAN EEN ZEKERE SAAMHORIGHEID CQ HET BEHOREN
TOT EEN BEPAALDE BELANGEN GEMEENSCHAP -AAR TEVENS BEVAT SOLIDARITEIT
IETS VAN WEDERKERIGHEID WANT ZIJ IS NOCH ALTRUtSME NOCH EGOtSME -EN IS
SOLIDAIR MET IEMAND MAAR VERWACHT DAT DIE PERSOON OF DIE GROEP DAT OP
ZIJN BEURT OOK ZAL ZIJN ALS DAT NODIG MOCHT ZIJN $AT HOEFT NATUURLIJK NIET
TE GEBEUREN MAAR ALS HET ZICH VOORDOET DAN MAG MEN EROP REKENEN DAT DE
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ANDER OOK SOLIDAIR ZAL ZIJN !LS DAT NIET GEBEURT WORDT DE CODE VAN WEDER
KERIGHEID DOORBROKEN 3OLIDARITEIT VERSCHILT DAARMEE VAN BARMHARTIGHEID
WAAR VEELEER SPRAKE IS VAN EEN SLACHTOFFER DAT DE HULPVERLENER HOOGUIT ¤TE
RUGBETAALT¥ IN DANKBAARHEID
(OE VER MOET ONZE SOLIDARITEIT REIKEN $E HUIDIGE SAMENLEVING BE
SCHOUWT EEN VERREIKENDE SOLIDARITEIT NIET MEER ALS EEN AUTOMATISME ¤AL
TE GOED IS BUURMANS GEK¥ ZO LIJKT HET 3OLIDARITEIT KAN NOOIT LOS WORDEN
GEZIEN VAN PERSOONLIJKE VERANTWOORDELIJKHEID (EDENDAAGSE KWESTIES
DRINGEN ZICH OP ONDER ANDERE DE OPLOPENDE ZORGKOSTEN EN DE CRISIS IN
HET EUROGEBIED PLAATSEN ONS INDRINGEND VOOR DE VRAAG HOE VER SOLIDARITEIT
NU EIGENLIJK REIKT 7ANNEER VAN JONGERE GENERATIES WORDT GEVRAAGD OM
SOLIDAIR TE ZIJN MET OUDERE GENERATIES TERWIJL VOLSTREKT ONDUIDELIJK IS OF ZIJ
DAAR OP HUN OUDE DAG OOK OP KUNNEN REKENEN RIJST DE VRAAG OF NOG LANGER
KAN WORDEN GESPROKEN VAN SOLIDARITEIT OF DAT ER SPRAKE IS VAN BARMHARTIG
HEID (ETZELFDE GELDT VOOR %UROPA EEN ROEP OM EEN BLANCO CHEQUE KAN
NIET WORDEN GEDAAN OP BASIS VAN SOLIDARITEIT EN DAAROM MAG VAN LIDSTATEN
WORDEN VERWACHT DAT ZE MAATREGELEN TREFFEN OM BLIJVENDE AFHANKELIJKHEID
TE VOORKOMEN
7IE MOET DE SOLIDARITEIT TEN SLOTTE IN DE SAMENLEVING GESTALTE GEVEN )N
DE CHRISTENDEMOCRATIE GELDT HET GARANDEREN VAN EEN MINIMALE BESTAANSZE
KERHEID VAN BURGERS ALS EEN VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE STAAT $EZE SOLI
DARITEIT IS EEN ELEMENT VAN PUBLIEKE GERECHTIGHEID WANT ZONDER VLOEREN IN
HET BESTAAN CQ MATERIpLE BESTAANSVOORWAARDEN ZIJN VRIJHEIDSBELEVING EN
RECHTVAARDIGE SAMENLEVINGSVERHOUDINGEN ONMOGELIJK (ET BEGINSEL VAN
SOLIDARITEIT WORDT IN DE MODERNE SAMENLEVING UITGEDRUKT IN DEMOCRATI
SCHE INSTITUTIES EN VERZEKERD IN HET RECHTSSYSTEEM WAARBIJ DE HERVERDELING
VAN BEZIT EEN HULPMIDDEL IS BIJ HET NASTREVEN VAN SOCIALE RECHTVAARDIG
HEID -AAR SOLIDARITEIT IS IN DE CHRISTENDEMOCRATIE NIET LOUTER INSTRU
MENTEEL GEDREVEN TER BEVORDERING VAN DE SOCIALE COHESIE MAAR IS PRIMAIR
WAARDEGELADEN ¤6OOR DE CHRISTENDEMOCRATIE GELDEN DE WAARDIGHEID VAN
DE MENS EN EEN VOLWAARDIGE DEELNAME AAN DE SAMENLEVING ALS DE LEVENSOP
GAVE VAN IEDER MENS¥ $AT BETEKENT DUS ZOWEL DAT DE OVERHEID EEN SCHILD
VOOR DE ZWAKKEN IS ALS DAT MENSEN GEROEPEN ZIJN VERANTWOORDELIJKHEID TE
DRAGEN EN HUN TALENTEN TE GEBRUIKEN
$E GECOLLECTIVISEERDE VERSTATELIJKTE VORMEN VAN SOLIDARITEIT BRENGEN
WEL HET RISICO MET ZICH MEE DAT NIET IEDERE BURGER VOLDOENDE WORDT GE
PRIKKELD OM ZIJN BIJDRAGE AAN HET ALGEMEEN BELANG TE LEVEREN FREERIDER 
!LS SOLIDARITEIT NIET WORDT GEOEFEND IN SOCIALE PRAKTIJKEN LEIDT DAT TOT EEN
ANONIMISERING VAN DE SOLIDARITEIT EN DAARMEE TOT EEN UITHOLLING VAN DE
NAASTENLIEFDE ALS PRAKTISCHE DEUGD (ET IS DAAROM VAN HET GROOTSTE BELANG
DAT VORMEN VAN DIRECTE SOLIDARITEIT DE VRIJWILLIGE SOLIDARITEIT TUSSEN BUR
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GERS ONDERLING WAAR MOGELIJK WORDEN GESTIMULEERD JUIST OM INDIRECTE
SOLIDARITEIT DE COLLECTIEVE VERPLICHTE ARRANGEMENTEN VIA DE OVERHEID OF
PUBLIEKE INSTELLINGEN TE BEHOUDEN 2ECENT EN OMVANGRIJK ONDERZOEK
LAAT ZIEN DAT DE SAMENLEVING BARST
VAN DE INITIATIEVEN DIE AAN DIRECTE
"MTTPMJEBSJUFJUXPSEU
SOLIDARITEIT GESTALTE GEVEN $AAR
BIJ MAG OOK HET SOCIAAL KAPITAAL DAT
HFBOPOJNJTFFSE MFJEUEBUUPU
KERKELIJKE VERBANDEN LEVEREN NIET
VJUIPMMJOHWBOEFOBBTUFOMJFGEF
ONVERMELD BLIJVEN (ET IS IN DIT
BMTQSBLUJTDIFEFVHE
VERBAND OPVALLEND DAT IN .EDERLAND
DISCUSSIES OVER SOLIDARITEIT BIJNA
ALTIJD OVER DE OVERHEID GAAN EN ZEKER IN VERKIEZINGSTIJD VAAK WORDEN TERUG
GEBRACHT TOT LOUTER KOOPKRACHTPLAATJES -ET SOLIDARITEIT HEEFT DIT ECHTER
MAAR WEINIG TE MAKEN
3OLIDAIRE HERVORMINGEN EN HERVORMDE SOLIDARITEIT
.A DE OPBOUW VAN DE VERZORGINGSSTAAT MET MEDEWERKING VAN CHRISTENDE
MOCRATISCHE PARTIJEN IS DE SOCIALE ZEKERHEID IN DE JAREN TACHTIG ONDER ,UB
BERS HERVORMD EVENALS ONDER "ALKENENDE IN HET EERSTE DECENNIUM NA DE
EEUWWISSELING -AAR DE OPGAVE OM SOLIDARITEIT OPNIEUW VORM TE GEVEN EN
OP EEN SOLIDAIRE WIJZE HERVORMINGEN DOOR TE VOEREN LIJKT NU GROTER DAN OOIT
(ET LIJKT DAARBIJ ONONTKOOMBAAR DAT RECHTEN WORDEN OPGEGEVEN OMDAT
ANDERS NIET KAN WORDEN VOLDAAN AAN DE VOOR SOLIDARITEIT VEREISTE WEDERKE
RIGHEID
)N HET ALGEMEEN GELDT DAT DE VERHOUDING TUSSEN INACTIEVEN EN ACTIEVEN
IN .EDERLAND GROOT IS ONGEVEER DERTIG PROCENT !LS IEDERE DRIE WERKENDEN
mmN UITKERING MOETEN OPBRENGEN DREIGT DAT DE SOLIDARITEIT UIT TE HOLLEN EN
DRINGT DE VRAAG ZICH OP OF WEL GESPROKEN KAN WORDEN VAN EEN GOEDE VER
HOUDING TUSSEN HET RECHT OP EEN UITKERING EN DE PERSOONLIJKE VERANTWOOR
DELIJKHEID
6OOR CHRISTENDEMOCRATEN DIE HECHTEN AAN EEN BREDE TOEGANKELIJKHEID
VAN DE ZORGVOORZIENINGEN EN VAN OUDEDAGSVOORZIENINGEN ALS HET PENSI
OENSTELSEL IS ER MAAR mmN UITWEG HERVORMINGEN GERICHT OP DE HOUDBAAR
HEID VAN HET STELSEL $E ZORG KENT MOMENTEEL EEN ZEER INGEWIKKELD SYSTEEM
VAN PREMIES BELASTINGEN EN EIGEN BETALINGEN EN EEN MODALE WERKNEMER
BETAALT OP DIT MOMENT EEN KWART VAN ZIJN INKOMEN AAN ZORG "IJ INSTAND
HOUDING VAN HET HUIDIGE SYSTEEM ZAL DIT PERCENTAGE DE KOMENDE DECENNIA
STIJGEN NAAR LIEFST VIJFTIG PROCENT $E ZORGKOSTEN ZULLEN ANDERE UITGAVEN
VERDRINGEN EN DE GRENZEN VAN DE SOLIDARITEIT KOMEN DAN LETTERLIJK IN ZICHT
(ET LIJKT ONONTKOOMBAAR OM DE KOSTEN VAN DE ZORG MINDER TE DELEN UVTTFO

$ISJTUFO%FNPDSBUJTDIF7FSLFOOJOHFO \ ;PNFS

2EDACTIONEEL


GENERATIES EN MEER CJOOFOGENERATIES ZODAT DE AFDRACHT TUSSEN WERKENDEN
EN NIET WERKENDEN RECHTVAARDIGER WORDT VERDEELD TUSSEN DE GENERATIES
0LANBARE OUDERENZORG EN ANDERE VORMEN VAN ZORG ZULLEN DAAROM MEER
VOOR EIGEN REKENING MOETEN KOMEN WAT OOK AANSLUIT BIJ EEN RECENTE STUDIE
VAN DE RVZ (ET IS NODIG STRIKTER TE EVALUEREN WELKE ZORG PUBLIEK MOET
WORDEN BEKOSTIGD $AAR KOMT BIJ DAT DE VRAAG NAAR GEZONDHEID EN ZORG
NIET GENEIGD IS ZICHZELF TE BEGRENZEN (ET GEZONDHEIDSBEGRIP KAN ONEIN
DIG WORDEN OPGEREKT OMDAT WE ONZE LICHAMELIJKE EN PSYCHISCHE TOESTAND
NIET SNEL ALS VOLMAAKT ERVAREN EN ER EEN MEDICALISERING VAN ¤ONGEMAKKEN¥
HEEFT PLAATSGEVONDEN (ET LIGT DAAROM IN DE REDE OM HET PAKKET DAAROP
AAN TE PASSEN EN DE BEHANDELING VAN ¤ONGEMAKKEN¥ NIET LANGER DAARUIT TE
VERGOEDEN
"IJ PENSIOENEN IS ER EEN SOORTGELIJK MECHANISME WERKZAAM DAT ERVOOR
ZORGT DAT VEEL GELD WORDT OVERGEDRAGEN DOOR JONGERE GENERATIES AAN OU
DERE GENERATIES 3TEEDS GROTERE PENSIOENAANSPRAKEN WORDEN GE«NANCIERD
DOOR HET WERKENDE DEEL VAN DE NATIE LIEFST ZESTIG PROCENT VAN HET TERTIAIRE
INKOMEN VAN OUDEREN WORDT OVERGEDRAGEN 4EGEN DE ACHTERGROND VAN DE
VERGRIJZING IS DE HUIDIGE SYSTEMATIEK NIET LANGER HOUDBAAR 6ERDERE STAP
PEN ZIJN NODIG OM HET PENSIOENSTELSEL VOOR TOEKOMSTIGE GENERATIES TE
BEHOUDEN -ET BEHULP VAN DE ZOGENAAMDE DOORSNEEPREMIE KUNNEN DE
INKOMENSOVERDRACHTEN WORDEN BEPERKT KOMT DE PENSIOENOPBOUW VAN
JONGEREN BETER OVEREEN MET DE INGELEGDE PREMIE EN KUNNEN DEGENEN DIE
OVERSTAPPEN EEN EERLIJKER PENSIOENOPBOUW MEENEMEN
(ET VRAAGSTUK VAN SOLIDARITEIT SPEELT NADRUKKELIJK OOK OP %UROPEES EN
INTERNATIONAAL NIVEAU IETS WAT GEZIEN DE TOENEMENDE VERVLECHTING VAN
LANDEN OOK ONVERMIJDELIJK LIJKT 6OOR DE GRONDLEGGERS VAN %UROPA WAS SO
LIDARITEIT EEN GRONDWAARDE BIJ DE %UROPESE SAMENWERKING *UIST OM DEZE
WAARDE IN DE HUIDIGE CRISIS VAN DE EUROZONE TE BEHOUDEN IS HET NIET ALLEEN
VAN BELANG DAT LIDSTATEN ELKAAR STEUNEN MAAR OOK DAT ZIJ HUN VERPLICHTIN
GEN NAKOMEN EN DAT STRENGERE BEGROTINGSREGELS WORDEN NAGELEEFD
.IET ALLEEN DE %UROPESE MAAR OOK DE INTERNATIONALE BETROKKENHEID VAN
.EDERLAND STAAT ONMISKENBAAR ONDER DRUK EN DWINGT TOT EEN HERORIpNTATIE
OP INTERNATIONALE SOLIDARITEIT WAARBIJ ONTWIKKELINGSHULP EEN BREDERE IN
VULLING DIENT TE KRIJGEN
"ESLUIT
$E VERZORGINGSSTAAT IS IN ZIJN HUIDIGE VORM ONHOUDBAAR GEWORDEN $E
OVERHEIDS«NANCIpN EN DE TOENEMENDE DYNAMIEK VAN DE ECONOMIE VRAGEN
OM VERGAANDE HERVORMINGEN 4EN AANZIEN VAN SOLIDARITEIT ZAL EEN CHRISTEN
DEMOCRATISCHE VISIE DAAROM VOOROP MOETEN STELLEN DAT WE ALLEEN SOLIDAIR
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KUNNEN ZIJN MET DE ECHTE ZWAKKEREN $E COLLECTIEVE HANDHAVING VAN EEN
HOOG WELVAARTSPEIL ZOALS DIE TOT UITDRUKKING KOMT IN DE MEDICALISERING
VAN ONGEMAKKEN RUIMHARTIGE OUDEDAGSVOORZIENINGEN OF DE STAPELING VAN
UITKERINGEN ACHTER DE VOORDEUR KAN NIET WORDEN AANGEMERKT ALS SOLIDARI
TEIT (ET GAAT ER DAARBIJ OM HET PRECAIRE EVENWICHT TUSSEN EEN RECHT OP ON
DERSTEUNING EN DE PERSOONLIJKE VERANTWOORDELIJKHEID TE HERSTELLEN
7AAR HET LIBERALISME INDIVIDUEN TE VAAK OP ZICHZELF TERUGWERPT EN IN
HET SOCIALISTISCHE IDEE VAN SOLIDARITEIT EEN GEDACHTE VAN MAAKBAARHEID
SCHUILT DAAR WIJST DE CHRISTENDEMOCRATIE OP HET BELANG VAN DE PERSOONLIJKE
BETROKKENHEID TUSSEN MENSEN )EDER MENS IS EEN DRAGER VAN FUNDAMENTELE
RECHTEN EN IS ALS INDIVIDUELE PERSOON IN RELATIE TOT ANDEREN GEROEPEN TOT
VERANTWOORDELIJKHEID "IJ HET VERZACHTEN VAN HET LEED DAT MET HET MENSE
LIJK BESTAAN IS GEGEVEN SCHIET HET INSTRUMENTARIUM VAN DE STAAT ALTIJD TE
KORT WANT HIJ MOET OVEREENKOMSTIG
HET RECHT HANDELEN ZONDER AANZIEN
%FXBSFOBBTUFOMJFGEFUVTTFO
DES PERSOONS $E TRADITIE WAARIN DE
CHRISTENDEMOCRATIE STAAT HEEFT EEN
NFOTFOCFHJOUNFUEFFSLFOOJOH
DIEP BESEF DAT DE MENSELIJKE NOOD
WBOEFOPPE
NIET UIT TE BANNEN VALT (ET IS DIE
ERKENNING VAN DE NOOD DIE DE WARE
NAASTENLIEFDE TUSSEN MENSEN MOGELIJK MAAKT $E BRON DAARVAN LIGT NIET IN
DE MENSELIJKE HUMANITEIT MAAR IN DE OPROEP VAN HET %VANGELIE DAT IEDER
EEN AFZONDERLIJK VERANTWOORDELIJKHEID GEEFT VOOR DE NOOD VAN HET GEHEEL


/PUFO

VOOR HET CDA  PP  
*! !NKUM EN !3 (ARTKAMP 3PNFJOT
SFDIUFMJKLIBOEXPPSEFOCPFL :WOLLE
7%* 4JEENK 7ILLINK  P 
 :IE VOOR DE BETEKENIS VAN ,EO XIII DE
BIJDRAGE VAN +ARIM 3CHELKENS IN DEZE
CDV BUNDEL
 (%3 7OLDRING %FDISJTUFOEFNPDSB
UJF&FOLSJUJTDIPOEFS[PFLOBBSIBBSQP
MJUJFLF«MPTP«F 5TRECHT HET 3PECTRUM
 PP    :IE VOOR DE VER
HOUDING TUSSEN SOLIDARITEIT SUBSIDIARI
TEIT EN GEMEENSCHAP TEVENS DE BIJDRAGE
VAN (ERMAN +AISER IN DEZE CDV BUNDEL
 *AN *ACOB VAN $IJK RED 7FSCJOEFOE
CPVXFO0WFSTPMJEBSJUFJUFOWFS[PSHJOHT
TUBBU +AMPEN +OK 
 #HARLES $ICKENS #MFBL)PVTF ,ONDEN
0ENGUIN "OOKS 
 :IE VOOR HET VERBAND TUSSEN SOLIDARITEIT
EN WELBEGREPEN EIGENBELANG !BRAM
DE 3WAAN ;PSHFOEFTUBBU8FM[JKO 




6OOR DE HISTORISCHE ONTWIKKELING VAN
HET BEGRIP ¤SOLIDARITEIT¥ ZIE 3TEINAR
3TJERNø 4PMJEBSJUZJO&VSPQF5IFIJTUPSZ
PGBOJEFB #AMBRIDGE #AMBRIDGE 5NI
VERSITY 0RESS  :IE OOK DE BIJDRAGE
VAN (ENK 6ROOM IN DEZE CDV BUNDEL
 3TJERNø  PP  
 6OOR DE HIERNAVOLGENDE BESCHRIJVING
IS GEPUT UIT *AN *ACOB VAN $IJK ¤7OONT
U IN EEN SOLIDAIRE SAMENLEVING %N
BEVALT HET¥ IN 7ETENSCHAPPELIJK )N
STITUUT VOOR HET CDA 8BBSEFWBTU 0WFS
EFVJUHBOHTQVOUFOWBOIFUCDA $EN
(AAG 7ETENSCHAPPELIJK )NSTITUUT VOOR
HET CDA  PP   HIER   :IE
OOK 3TEINAR 3TJERNø ¤$E GESCHIEDENIS
VAN HET CHRISTENDEMOCRATISCHE BEGRIP
¢SOLIDARITEIT£¥ IN 4HIJS *ANSEN  *AN 0RIJ
RED 8BUJTTPDJBBM CDV ,ENTE  
$EN (AAG 7ETENSCHAPPELIJK )NSTITUUT
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POEFSXJKTFOHF[POEIFJET[PSHJO&VSPQB
FOEF7FSFOJHEF4UBUFOJOEFOJFVXFUJKE
!MSTERDAM "ERT "AKKER 
!B +LINK 1VCMJFLFHFSFDIUJHIFJE&FO
DISJTUFOEFNPDSBUJTDIFWJTJFPQEFSPMWBOEF
PWFSIFJEJOEFTBNFOMFWJOH (OUTEN "OHN
3TA¬EU VAN ,OGHUM  PP  
3TJERNø  PP  
6AN $IJK  P 
:IE DE BIJDRAGE VAN ,UCAS -EIJS IN DEZE
CDV BUNDEL
'ABRIpL VAN DEN "RINK &JHFOUJKETJEFB
MJTNF&FOBGSFLFOJOHNFUIFUDZOJTNF
JO/FEFSMBOE !MSTERDAM !MSTERDAM
5NIVERSITY 0RESS  $IT WERK IS GEBA
SEERD OP OMVANGRIJK ONDERZOEK DAT IS
OPGETEKEND IN 'ABRIpL VAN DEN "RINK
%FMBHFMBOEFOFOIFUIPHFSF%FCFUFLF
OJTWBOHFFTUFMJKLFCFHJOTFMFOJOIFUNP
EFSOFCFTUBBO !MSTERDAM !MSTERDAM
5NIVERSITY 0RESS 
:IE DE BIJDRAGE VAN *OEP DE (ART IN DEZE
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CDV BUNDEL
 *ULES 4HEEUWES ¤$E ILLUSIE VAN MAAK
BARE INKOMENSGELIJKHEID¥ IN 0IETER
*AN $IJKMAN (ANS -ARTIEN TEN .APEL
-AARTEN .EUTEBOOM  (ENK 6ROOM
%FMBTUWBOHFMJKLIFJE CDV :OMER  
!MSTERDAM "OOM  PP  
 :IE HET INTERVIEW MET *AAP 3MIT .IEK
*AN VAN +ESTEREN EN !RNOUD "OOT IN
DEZE CDV BUNDEL
 :IE DE BIJDRAGE VAN 'ERARD !DELAAR EN
2AYMOND 'RADUS IN DEZE CDV BUNDEL
 2AAD VOOR DE 6OLKSGEZONDHEID  :ORG
3FE[BBNPVEFS;PSHWPPSOJFUSFE[BNF
PVEFSFOWSBBHUPNWPPS[PSHEPPSJFEFS
FFO $EN (AAG RVZ 
 :IE DE BIJDRAGE VAN (ERMAN VAN 2OM
PUY IN DEZE CDV BUNDEL
 :IE DE BIJDRAGE VAN *AAP DE (OOP 3CHEF
FER IN DEZE CDV BUNDEL
 :IE OOK DE BIJDRAGE VAN %DDY VAN (IJUM
IN DEZE CDV BUNDEL

4PMJEBSJUFJUJOQFSTQFDUJFG
CSPOOFOFOXPSUFMT



3OLIDARITEIT EEN DEUGD
BINNEN WEDERKERIGE RELATIES
VAN MENSEN
4PMJEBSJUFJUJTFFOEFVHE FOEJFLBONFOOJFUCJKXFUBGEXJO
HFO%FPWFSIFJELBOFSBMMFFO[PSHWPPSESBHFOEBUBSNPFEF
FOBOEFSFIVMQFMPPTIFJE[PWFFMNPHFMJKLWPPSLPNFOXPS
EFO%BBSOBBTULBOEFPWFSIFJENJOJNVNDSJUFSJBWPPS
EJWFSTFWPSNFOWBOTUFVOWBTUTUFMMFOFOEFCFLPTUJHJOHFSWBO
SFHFMFO%FPWFSIFJELBODPODSFUFTPMJEBSJUFJUFDIUFSOJFU[FMG
PSHBOJTFSFOEBBSWPPSJT[JKBBOHFXF[FOPQCVSHFSTEJF[FMG
WFSBOUXPPSEFMJKLIFJEOFNFO FOEVTPPLLSJKHFO
DOOR )FOL7SPPN
$E AUTEUR IS EMERITUS HOOGLERAAR GODSDIENSTWIJSBEGEERTE AAN DE 6RIJE 5NIVERSI
TEIT !MSTERDAM EN BESTUURSLID VAN 3/#)2%3

3OLIDARITEIT IS EEN DEUGD WANT DE BEREIDHEID OM SAMEN TE WERKEN
EN ELKAAR TE HELPEN IS EEN HOUDING VAN MENSEN DIE NIET VANZELF ONTSTAAT *E
KUNT SOLIDARITEIT NIET OPLEGGEN MAAR WEL PROBEREN OM MENSEN ERTOE TE BE
WEGEN 3OLIDAIR ZIJN IS EEN MANIER VAN LEVEN DE WIL OM GOED MET ANDEREN
SAMEN TE WERKEN ELKAARS BEGAAFDHEDEN TE BENUTTEN OMDAT DE mmN ANDERE
STERKE PUNTEN HEEFT DAN DE ANDER ELKAARS EENZIJDIGHEDEN TE COMPENSEREN
EN IN TE STAAN VOOR ELKAAR ALS DE NOOD AAN DE MAN IS
7AT DIE SOLIDARITEIT IS EN HOE DIE WORDT INGEVULD WORDT MEDE BEPAALD
DOOR HET MENSBEELD DAT MEN HEEFT %EN MENSBEELD IS OP ZIJN BEURT DEEL VAN
EEN LEVENSBESCHOUWING DIE EEN DOORLEEFDE VISIE OP ¤HET LEVEN¥ IS EN LEERT
WAT VAN WAARDE EN WAT VAN ONWAARDE IS 3OLIDARITEIT IS DUS EEN DEUGD DIE
DEEL UITMAAKT VAN HET WAARDESTELSEL VAN EEN LEVENSBESCHOUWING 'ELUKKIG
KENNEN MEER LEVENSBESCHOUWINGEN ZOIETS ALS SOLIDARITEIT MAAR NIET OP
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DEZELFDE MANIER )N DE OVERLAP VAN LEVENSBESCHOUWINGEN DIE VERDER STERK
UITEEN KUNNEN LOPEN IS OVEREENSTEMMING MOGELIJK KUNNEN WE AFSPRAKEN
EN ZELFS WETGEVING MAKEN -AAR WETGEVING DUURT ZO LANG ALS MENSEN ZICH
ERAAN WILLEN HOUDEN (OE MEER MENSEN DENKEN ¤HET IS WEL GOED MET DIE
SOLIDARITEIT¥ HOE LAGER WORDEN DE UITKERINGEN EN VERDERE VOORZIENINGEN
$E KEERZIJDE IS DAT ALS SOLIDARITEIT EEN VANZELFSPREKEND RECHT WORDT MEN
SEN NIET OP HUN GAVEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN WORDEN AANGESPROKEN
:O WORDT DE KRACHT VAN DE SAMENLEVING ONDERMIJND 3OLIDARITEIT IS GEEN
EENRICHTINGSVERKEER
7EDERZIJDS
*E KUNT NIET IN JE EENTJE SOLIDAIR ZIJN SOLIDARITEIT IS ALTIJD MET ELKAAR EN ALTIJD
TUSSEN MENSEN MET ONGELIJKE GAVEN EN GEBREKEN 3OLIDARITEIT BESTAAT KORTOM
IN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ELKAAR $AAROM IS HET NIET SENTIMENTEEL EN OOK
GEEN EENRICHTINGSVERKEER %EN STEENRIJK IEMAND KAN NATUURLIJK ZIJN BEZIT AAN
DE ARMEN UITDELEN %EN :UID !FRIKAAN DIE BIJVOORBEELD  MILJOEN EURO BE
ZIT VERDEELT DAT GEHEEL EN EERLIJK ONDER DE  MILJOEN ARMEN IN :UID !FRIKA
$AT KAN mmN KEER MAAR NIEMAND SCHIET DAAR IETS MEE OP (ET IS EEN GIFT
GEEN SOLIDARITEIT (IJ KAN BETER EEN FABRIEK BEGINNEN WAAR MENSEN KUNNEN
WERKEN TEGEN EEN FATSOENLIJK LOON $AT WAS TROUWENS DE ECHTE CHRISTELIJKE
MORAAL IN DE TIJD VAN DE INDUSTRIALISATIE %N HET IS DE ECHTE KLASSIEKE ISLAMI
TISCHE VISIE OP BEZIT )EDER HEEFT ZIJN EIGEN VERANTWOORDELIJKHEDEN AL NAAR
GELANG ZIJN BEGAAFDHEDEN EN KRACHT $AT GAAT ERMEE SAMEN DAT MEN ELKAARS
BEGAAFDHEDEN EIGENAARDIGHEDEN EN TEKORTEN BINNEN GRENZEN AANVAARDT
3OLIDARITEIT IS DUS ALTIJD WEDERZIJDS MAAR HOE
7ERELDWIJD WORDEN MENSEN MEESTAL NIET ALS INDIVIDU MAAR ALS LEDEN
VAN EEN GROEP OF STAM GEZIEN WAARBINNEN DE SOLIDARITEIT VORM KRIJGT )N DE
SOCIALISTISCHE TRADITIE WORDEN MENSEN TEVENS ALS GELIJKBERECHTIGDE LEDEN
VAN DE SAMENLEVING GEZIEN SOLIDARITEIT IS EEN RECHT 3OCIALISME ORDENT HET
DENKEN OVER MENSEN NOG VAAK IN TERMEN VAN KLASSENTEGENSTELLINGEN (ET
CHRISTELIJKE MENSBEELD OP ZIJN BEURT IS DOOR EN DOOR RELATIONEEL MENSEN
ZIJN OP ELKAAR AANGEWEZEN EN NAASTENLIEFDE IS DE VOORNAAMSTE DEUGD
$EZE VIER VISIES ZIJN RELEVANT VOOR DE DISCUSSIES OVER DE SOLIDARITEIT EN DE
CRISIS VAN DE VERZORGINGSMAATSCHAPPIJ INDIVIDUALISME STAMSOLIDARITEIT
NAASTENLIEFDE ALS DEUGD EN SOLIDARITEIT ALS WETTELIJK RECHT
)NDIVIDUALISTISCH MENSBEELD
(ET TEGENDEEL VAN SOLIDARITEIT IS UITERAARD INDIVIDUALISME OF ZELFS EGOtSME
)N DE 6ERENIGDE 3TATEN OVERHEERST EEN INDIVIDUALISTISCH MENSBEELD MET
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DE BIJBEHORENDE OPVATTING VAN INDIVIDUELE VRIJHEID EN VRIJE WIL (ET GAAT
ERVAN UIT DAT IEDER MENS DIE DAT WIL DOOR HARD TE WERKEN VOOR ZICHZELF KAN
ZORGEN :ELFS EEN ARM JONGETJE KAN PRESIDENT WORDEN $IT MENSBEELD HEET
¤LIBERTIJNS¥ DE MENS HEEFT EEN VRIJE MJCFS WIL OM TE KIEZEN WAT HIJ DOET
)EDEREEN IS VERANTWOORDELIJK VOOR ZIJN EIGEN KEUZES EN MOET ZELF DE CON
SEQUENTIES DAARVAN DRAGEN $IT HEET OOK WEL HET LIBERALE MENSBEELD MAAR
DAT SUGGEREERT TEN ONRECHTE DAT HET ALLEEN HET MENSBEELD VAN DE LIBERALEN
IS )N FEITE IS DIT MENSBEELD OOK STERK BIJ LINKSE STROMINGEN DIE HUN IDEOLO
GISCHE VEREN HEBBEN LOSGELATEN %LKAAR HELPEN MOET ALLEEN IN ECHTE NOOD
$E STAAT HEEFT HIER NAUWELIJKS EEN TAAK $IT MENSBEELD GAAT ERVAN UIT DAT IE
DER MENS ZICHZELF KAN EN MOET REDDEN IEDER MENS STAAT OP ZICHZELF EN KAN
MET ANDEREN SAMENWERKEN 6ANUIT DIT MENSBEELD KAN MEN DE SCHRIJNENDE
ARMOEDE EN GEBREKKIGE GEZONDHEIDSZORG IN DE 6ERENIGDE 3TATEN VERKLA
REN 7IE NIET SPAART KAN LATER ARM WORDEN EIGEN SCHULD DIKKE BULT )N DIT
¤LIBERTIJNSE¥ MENSBEELD STAAN DE EIGEN VRIJHEID EN ZELFREDZAAMHEID VOOROP
-EDEDOGEN VOOR DE ANDER KAN MAAR IS PRIVm )N DE 2IJNLANDSE STATEN IS
DAARENTEGEN NAAR EEN COMBINATIE GEZOCHT VAN IEDERS EIGEN VERANTWOORDE
LIJKHEID EN DE GEMEENSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR MENSEN DIE
KLEM ZITTEN
'ROEPSSOLIDARITEIT
7ERELDWIJD MAG HET INDIVIDUALISTISCHE MENSBEELD IN HET PUBLIEKE DOMEIN
DAN DOMINANT LIJKEN MAAR DE WERKELIJKHEID IS ANDERS 'ROEPSSOLIDARITEIT
IS DOMINANT MEESTAL BINNEN DE STAM ENOF DE GROOTFAMILIE MAAR IN GEBIE
DEN MET VEEL MIGRANTEN OOK IN RELI
GIEUZE VERBANDEN EN SOMS IN ANDERE
8FSFMEXJKEMJKLUIFUJOEJWJEV
CLIpNTELISTISCHE GROEPSVERBANDEN
BMJTUJTDIFNFOTCFFMEJOIFU
:E WAS MEDE OORZAAK VAN DE MOORD
PARTIJEN IN )NDONESIp IN DE JAREN NA
QVCMJFLFEPNFJOEPNJOBOU 
 7E KENNEN DE BEELDEN VAN
NBBSJOXFSLFMJKLIFJEJTEBU
DE ETNISCHE EN STAMMENOORLOGEN
HSPFQTTPMJEBSJUFJU
IN VOORMALIG *OEGOSLAVIp EN RECENT
IN ,IBIp EN 3YRIp 6OOR DE POLITIEKE
DISCUSSIE IS DE GROEPSSOLIDARITEIT IN LANDEN ZONDER NATIONALE SOLIDARITEITS
WETGEVING LEERZAAM ¤TO SAY THE LEAST¥
)N HET STAMVERBAND IS BEZIT WELISWAAR IEMANDS BEZIT MAAR TEGELIJK IS
HET BEZIT VAN DE STAM $E WEDERZIJDSE SOLIDARITEIT IS HIpRARCHISCH GEOR
DEND FAMILIEHOOFD DORPSHOOFD OUDSTEN STAMHOOFD $E DIJFG KONING IS
VERANTWOORDELIJK VOOR DE LEDEN VAN DE STAM (IJ WORDT GECONTROLEERD DOOR
EEN RAAD VAN OUDSTEN )N EEN LAND ALS 'HANA IS GRONDGEBIED PRIMAIR EIGEN
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DOM VAN DE STAM GROND KOPEN IS HEEL INGEWIKKELD IS DE VERKOPER WEL DE
ECHTE EIGENAAR /MDAT DE LEIDING VAN DE STAM EN DE FAMILIE BIJ ARMOEDE
EN ZIEKTE VERANTWOORDELIJK IS MOET DIE BEZIT VERMEERDEREN $E STAAT HEEFT
GEEN SOLIDARITEITSSYSTEEM EN DUS VLOEIT SOLIDARITEIT LANGS ANDERE KANALEN
SLOOTJES EN TUNNELTJES 7IE KAN MOET EEN POLITIEKE FUNCTIE ZIEN TE KRIJGEN
WANT POLITICI MOGEN MENSEN EEN BAAN GEVEN BOUWOPDRACHTEN GUNNEN
EN TOESTEMMING VERLENEN OM «RMA¥S TE VESTIGEN "IJ ELKE TRANSACTIE WORDT
ER SOLIDARITEITSGELD INGEHOUDEN $AT HEET BIJ ONS NIET ZONDER REDEN ¤COR
RUPTIE¥ MAAR HET IS IN FEITE FONDSVORMING VOOR SOLIDARITEIT )EDERE STAM OF
GROOTFAMILIE HEEFT EIGEN BEZIT OM ZELFREDZAAM TE ZIJN 4RADITIONEEL KENT HET
STAMVERBAND GEEN MORELE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR MENSEN VAN ANDERE
STAMMEN $AAROM IS DE BLOEDLIJN ZO BELANGRIJK /M DIE REDEN IS ADOPTIE
VAN IEMAND BUITEN DE BLOEDLIJN SOMS VERBODEN "INNEN HET VERBAND WAARIN
MEN ZORGPLICHT VOOR ELKAAR HEEFT BESTAAT WEDERKERIGHEID WIE HULP NODIG
HEEFT HEEFT RECHTEN EN PLICHTEN
)N DERGELIJKE LANDEN ZIJN ¤DEMOCRATISCHE¥ VERKIEZINGEN MOMENTEN
WAAROP MACHT EN INKOMEN OPNIEUW WORDEN VERDEELD -EN STEMT OP DE EI
GEN STAM GROOTFAMILIE OF REGIONALE GROEP $E MULTI ETNISCHE STAAT BEPAALT
DE ONDERLINGE MACHTSVERHOUDINGEN VAN DE GROEPERINGEN ZO STELT MEN DE
SOLIDARITEIT VEILIG (ET LANDSBELANG GAAT DAN NIET MEER BOVEN HET EIGENBE
LANG VAN GROEPEN EN POLITIEKE PARTIJEN
.AASTENLIEFDE ALS DEUGD
$E WORTEL VAN DE SOLIDARITEIT IN %UROPA LIGT IN DE KLOOSTERS DIE MENSEN
OPVINGEN ZIEKTEVERWEKKENDE MOERASSEN DROOGLEGDEN EN GESCHIKT MAAK
TEN VOOR LANDBOUW EN HIER TE LANDE IN  BIJ 7IJK BIJ $UURSTEDE DE
LOOP VAN DE 2IJN NAAR HET WESTEN
OMLEGDEN $E 5TRECHTSE GEESTELIJKE
%VERT :OUDENBALCH STICHTTE IN 
%FXPSUFMWBOEFTPMJEBSJUFJU
IN 5TRECHT EEN TEHUIS VOOR WEES
JO&VSPQBMJHUJOEFLMPPTUFST
KINDEREN HET EERSTE WEESHUIS IN
.EDERLAND $IT CHARITATIEVE WERK
KREEG AAN PROTESTANTSE KANT VORM
IN DE DIACONIEpN 4ALLOZE PARTICULIERE INSTELLINGEN ZIJN ER IN LATER EEUWEN
VANUIT DE DIVERSE KERKEN GESTICHT ZIEKENHUIZEN SANATORIA EN GESPECIALI
SEERDE STICHTINGEN VOOR HULP AAN MENSEN IN ARMOEDE MOEILIJK OPVOEDBA
RE KINDEREN ONGEHUWDE MOEDERS EN VERSLAAFDEN "INNEN DE CHRISTELIJKE
CULTUUR WAREN ER OOK STEDELIJKE INSTELLINGEN SCHILDERS UIT DE 'OUDEN
%EUW HEBBEN HEEL WAT BESTUURDERS VEREEUWIGD (ET WAREN WERKEN VAN
NAASTENLIEFDE )N DIE ZIN WAS DIT GEEN WEDERZIJDSE SOLIDARITEIT 3OLIDA
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RITEIT ALS SAMENWERKING EN WEDERKERIGE ZORG IS ER NATUURLIJK OOK ALTIJD
GEWEEST IN DE GEMEENSCHAPPEN OP HET PLATTELAND EN DE MIDDELEEUWSE
GILDEN /OK VANUIT DE KERKEN ZIJN ER BIJ DE INDUSTRIALISATIE COLLECTIEVEN
VOOR ONDERLINGE SOLIDARITEIT OPGERICHT
3OLIDARITEIT BIJ WET
$E RECHTSTREEKSE BETROKKENHEID VAN DE STAAT IS RESULTAAT VAN HET SAMENSPEL
VAN TECHNISCHE ONTWIKKELINGEN DIE DE STAAT MEER MOGELIJKHEDEN GAVEN
VAN BELANGEN VAN ARMEN EN RIJKEN EN VAN SOCIALE IDEALEN )DEEpN VAN +ARL
-ARX EN HET LATERE SOCIALISME HEBBEN EEN GROTE ROL GESPEELD IN DE OVERGANG
VAN CHARITATIEF WERK NAAR RECHT OP STEUN EN ZORG 6ANUIT DE GRONDERVARIN
GEN VAN DE VROEGE -ARX KUNNEN WE RELEVANTE ELEMENTEN VAN HET SOCIALISME
BEGRIJPEN IN BEIDE BETEKENISSEN VAN ¤BEGRIJPEN¥ INZIEN EN ER EEN WAAR
HEIDSMOMENT IN VINDEN !LS JOURNALIST VAN DE KORTSTONDIGE 3IFJOJTDIF
;FJUVOH HEEFT -ARX IN DE HERFST VAN  VERSLAG GEDAAN VAN HET VERBOD OP
HET SPROKKELEN VAN DOOD HOUT $E 0RUISISCHE 2IJKSDAG MET ADEL RIJKEN
EN VERTEGENWOORDIGERS VAN DE STEDEN BESLOOT DAARTOE $E ARMEN HADDEN
HET HOUT NODIG OM TE KOKEN EN ZICH TE VERWARMEN -ARX WAS DIEP MET HEN
BEGAAN (IJ CITEERT -ONTESQUIEU ¤%R ZIJN TWEE VORMEN VAN CORRUPTIE DE
ENE IS DAT MENSEN ZICH NIET AAN DE WET HOUDEN DE ANDERE DAT MENSEN DOOR
DE WET CORRUPT WORDEN GEMAAKT EN DAT IS MINDER GEMAKKELIJK TE VERHEL
PEN OMDAT DE REMEDIE ;SC DE WET= ZELF CORRUPT IS¥ $IT LEIDT TOT ZIJN INZICHT
DAT MENSEN DOOR HUN MAATSCHAPPELIJKE SITUATIE EN MACHT OF ONMACHT VER
VREEMDEN VAN ELKAAR EN VAN ZICHZELF %R IS GEEN WEDERZIJDSE VERANTWOOR
DELIJKHEID MEER GEEN SOLIDARITEIT )N ZIJN AFWIJZING VAN DIT VERBOD BEROEPT
-ARX ZICH OP HET NATUURRECHT -ARX WIL DAT ER RECHTVAARDIGE WETTEN KOMEN
(IJ WIL DE KLASSENTEGENSTELLINGEN EN DAARMEE HET ONRECHT OPHEFFEN EN ZO
SOLIDARITEIT VERWEZENLIJKEN -ARX DENKT DUS NIET ZOALS HET COMMUNISME
DAT SOLIDARITEIT BIJ WET KAN WORDEN GEREGELD MAAR DAT HET ONTSTAAT IN DE
KLASSELOZE SAMENLEVING 6ANUIT DEZE INDRUKWEKKENDE GRONDERVARINGEN
IS HET SOCIALISTISCHE SPREKEN IN TERMEN VAN KLASSENTEGENSTELLINGEN EN HET
RECHT VAN DE ARMEN EN NIET ZELFREDZAME MENSEN TE BEGRIJPEN $E STAAT
MOET GELD HERVERDELEN EN ZORG DRAGEN VOOR EEN MENSWAARDIGE EN GELIJKE
BEHANDELING VAN MENSEN
$E GSBNJOH VAN DE RELATIE TUSSEN WERKGEVERS EN WERKNEMERS TEGEN DE
ACHTERGROND VAN KLASSENTEGENSTELLINGEN HEEFT MIJNS INZIENS ECHTER TWEE
NADELIGE GEVOLGEN %NERZIJDS DOET MEN DE EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID
VAN ONDERNEMERS TEKORT EN ANDERZIJDS DE WEDERKERIGHEID VAN SOLIDARITEIT
3OLIDARITEIT WORDT DAN TE GEMAKKELIJK OVERHEVELING VAN GELD MET DE LEUS
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¤DE STERKSTE SCHOUDERS MOETEN DE ZWAARSTE LASTEN DRAGEN¥ $EZE LEUS BEVAT
WAARHEID MAAR IN DE RETORIEK VAN DE KLASSENSTRIJD IS WEDERKERIGHEID EN
GEDEELDE VERANTWOORDELIJKHEID VAAK VERLOREN GEGAAN
!BRAM DE 3WAAN VERKLAART DE ONTWIKKELING VAN EEN LAND VANUIT DE BE
LANGEN VAN DE DIVERSE COLLECTIVITEITEN EN TECHNISCHE MOGELIJKHEDEN )N
DE SNEL GROEIENDE STEDEN VAN HET INDUSTRIpLE TIJDPERK HEEFT MEN VANAF HET
MIDDEN VAN DE NEGENTIENDE EEUW DOOR DE AANLEG VAN BREDE BOULEVARDS DE
WOONWIJKEN GESCHEIDEN ZODAT DE ARMEN MET HUN VUIL EN BESMETTELIJKE
ZIEKTEN OP AFSTAND VAN DE RIJKEN KONDEN WORDEN GEZET /OK DE BEHOEFTE
AAN ONDERWIJS EN BETERE SCHOLING GING GELIJK OP MET DE ONTWIKKELINGEN IN
DE SAMENLEVING $E RIJKEN HADDEN BEHOEFTE AAN EEN RESERVOIR VAN GOED
KOPE ARBEIDSKRACHTEN $AAR KOMT BIJ DAT DE STAATSBEMOEIENIS MET SOLIDA
RITEIT KON TOENEMEN TOEN DE STAAT MEER ADMINISTRATIEVE MOGELIJKHEDEN
KREEG VOOR DE INNING EN UITDELING VAN GELDEN $E AANVANKELIJKE ARBEI
DERSCOLLECTIEVEN WAREN NA ENKELE RAMPJAREN NIET MEER IN STAAT OM HUN
MENSEN «NANCIEEL TEGEMOET TE KOMEN .A VERLOOP VAN TIJD NAM DE STAAT
DEZE SOLIDARITEITSREGELINGEN OVER $E STAAT HOEFT NIEMAND UIT TE ZONDEREN
EN HEEFT DE MACHT OM HET BENODIGDE GELD TE VERZAMELEN EN DE BEHOEFTEN
TE CONTROLEREN
/OK DEZE BENADERING HEEFT EEN STERK PUNT DE STAAT HEEFT DE GROOTSTE «
NANCIpLE BUFFER EN DE MACHT OM VOOR IEDEREEN GELDIGE REGELS VAST TE STELLEN
EN DE UITVOERING TE CONTROLEREN $AARMEE OMZEILT MEN GROEPSSOLIDARITEIT
DIE LEDEN VAN DE GROEP BEVOORDEELT MAAR ANDEREN UITSLUIT EN UITEINDELIJK
TOT CORRUPTIE TEN BEHOEVE VAN GROEPSSOLIDARITEIT LEIDT
$E ZWAKTE VAN DEZE FUNCTIONALISTISCHE BENADERING IS DAT MAATREGELEN VAN
RIJKEN TEN GUNSTE VAN ARMEN GEEN
SOLIDARITEIT ZIJN MAAR VOORTKOMEN
)FUEFOLFOJOUFSNFOWBO
UIT HET EIGENBELANG VAN DE RIJKEN
¤CFMBOHFO¥JTJOIFUQVCMJFLF
$E GSBNJOH VAN ZORG EN HULP VANUIT
¤TEGENSTELLINGEN TUSSEN COLLECTIVI
EPNFJOUPUFFOHF[FMTDIBQT
TEITEN¥ MACHT EN EIGENBELANG BIEDT
TQFMHFXPSEFOXBBSWBO
GEEN RUIMTE VOOR WEDERKERIGHEID
NFOLSJUJFLMPPTVJUHBBU
EN GAAT VOORBIJ AAN DE VEELHEID VAN
BEGAAFDHEDEN VAN MENSEN $E GE
DACHTE DAT ¤ZORG¥ GEDRAGEN WORDT DOOR NAASTENLIEFDE VERDWIJNT (ET DENKEN
IN TERMEN VAN ¤BELANGEN¥ IS IN HET PUBLIEKE DOMEIN TOT EEN GEZELSCHAPSSPEL
GEWORDEN WAARVAN MEN KRITIEKLOOS UITGAAT %IGENBELANG IS EEN GROTE FACTOR
IN DE SAMENLEVING MAAR NIET VOLDOENDE VOOR GOEDE SAMENWERKINGSRELATIES
OP DE WERKVLOER LAAT STAAN IN DE KLAS OF IN EEN ZIEKENHUIS
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3OLIDARITEIT EEN GEZAMENLIJKE VERANTWOORDELIJKHEID
$E SOCIALE WETGEVING IN .EDERLAND IS ONTSTAAN UIT SAMENWERKING VAN MEN
SEN VAN VERSCHILLENDE POLITIEKE RICHTINGEN $E LIBERAAL 6AN (OUTEN KWAM
MET EEN VERBOD OP FABRIEKSARBEID VAN KINDEREN ONDER DE TWAALF JAAR  
$S 4ALMA LEGDE DE BASIS VOOR SOCIALE WETGEVING DIE IN DE WELVARENDE PERI
ODE NA DE 4WEEDE 7ERELDOORLOG IN SAMENWERKING TUSSEN SOCIAALDEMOCRA
TEN EN CHRISTELIJKE PARTIJEN VERDER WERD UITGEWERKT
(ET INNERLIJKE PROBLEEM VAN SOLIDARITEITSWETGEVING IS DAT SOLIDARITEIT
EEN DEUGD IS BINNEN WEDERKERIGE RELATIES VAN GROEPEN MENSEN $EUGDEN
KAN MEN NIET BIJ WET AFDWINGEN $E OVERHEID KAN ER ALLEEN ZORG VOOR DRA
GEN DAT ARMOEDE EN ANDERE HULPELOOSHEID ZO VEEL MOGELIJK VOORKOMEN
WORDEN $AARNAAST KAN DE OVERHEID MINIMUMCRITERIA VOOR DIVERSE VORMEN
VAN STEUN VASTSTELLEN EN DE BEKOSTIGING REGELEN -AAR DE OVERHEID KAN CON
CRETE SOLIDARITEIT NIET ZELF REGELEN $AARVOOR IS ZIJ AANGEWEZEN OP BURGERS
DIE ZELF VERANTWOORDELIJKHEID NEMEN EN DUS OOK KRIJGEN 3OLIDARITEIT IS
MEER DAN DE OP ZICHZELF NOODZAKELIJKE INKOMENSOVERHEVELING HET IS EEN
GEZAMENLIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN MENSEN MET HUN STERK UITEENLO
PENDE BEGAAFDHEDEN EN GEBREKEN DIE ZICH GEZAMENLIJK INZETTEN VOOR DE
OPBOUW VAN DE SAMENLEVING MET WEDERZIJDSE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN


/PUFO



- !ULAD !BDELLAH ¤"EZIT VOLGENS IS
LAMITISCH RECHT¥ LEZING TIJDENS ¤3EMINAR
OVER BEZIT 6AN WIE IS BEZIT EIGENLIJK
6ISIES OP BEZIT IN JODENDOM CHRISTEN
DOM EN ISLAM¥ $IALOOG VU  2AAD
VAN +ERKEN !MSTERDAM  FEBRUARI
 :IE OOK ! :YSOW ¤:AKAT¥ IN &ODZ
DMPQFEJBPG*TMBN 6OL IX  ,EIDEN "RILL
 B A
 7ETENSCHAPPELIJK )NSTITUUT VOOR HET
CDA .FOT XBBSCFOKF $EN (AAG
7ETENSCHAPPELIJK )NSTITUUT VOOR HET
CDA 
 4HADDEUS * 7ILLIAMS GEEFT EEN SCHER
PE EN ZEER LEESBARE KRITISCHE ANALYSE
VAN DE ¤LIBERTARIAN IDEA OF FREE WILL¥
WAAROP DE VRIJHEIDSGEDACHTE EN DE
VISIE OP SOLIDARITEIT EN EIGEN VERANT
WOORDELIJKHEID IN DE 6ERENIGDE 3TATEN
BERUSTEN 4HADDEUS * 7ILLIAMS -PWF 
GSFFEPN BOEFWJM%PFTBVUIFOUJDMPWF
SFRVJSFGSFFXJMM !MSTERDAM.EW
9ORK 2ODOPI 
 6OOR WAT VOLGT ZIE 9USUFU 4URAKI 'PVO
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EBUJPOTPG"GSJDBOUSBEJUJPOBMSFMJHJPOT
BOEXPSMEWJFX .AIROBI )NTERNATIONAL
"IBLE 3OCIETY !FRICA  #HRISTOPHER
!IGBADUMAH 5IF/JHFSJBODVMUVSF5IF
DVMUVSFPGDPSSVQUJPOBOEUIFSPMFPGUIF
DIVSDIJOFSBEJDBUJOHDPSSVQUJPOJOUIF
/JHFSJBOTPDJFUZ MASTERTHESIS  !MSTER
DAM VU  +WAME 'YEKY 5SBEJUJPO
BOENPEFSOJUZ1IJMPTPQIJDBMSF¬FDUJPOT
POUIF"GSJDBOFYQFSJFODF .EW 9ORK
/XFORD 5NIVERSITY 0RESS  'ERRY
VAN +LINKEN $PNNVOBMWJPMFODFBOEEF
NPDSBUJ[BUJPOJO*OEPOFTJB4NBMMUPXO
XBST ,ONDEN 2OUTLEDGE  *+
#AMPBELL )POPVS GBNJMZ BOEQBUSPO
BHF"TUVEZPGJOTUJUVUJPOTBOENPSBM
WBMVFTJOB(SFFLNPVOUBJODPNNVOJUZ
/XFORD #LARENDON 0RESS  (ENK
6ROOM 8BBSPN[PVJLTPMJEBJS[JKO 
0WFSTPMJEBSJUFJUFOWFSBOUXPPSEFMJKLIFJE
WERKTITEL IN VOORBEREIDING 
$IT TEKORT IS EEN VAN DE REDENEN VAN DE
OPKOMST VAN RELIGIE IN ARME ¤CORRUPTE¥
LANDEN OMDAT RELIGIE MENSEN VAN
VERSCHILLENDE STAMACHTERGRONDEN KAN
VERBINDEN 2ELIGIEUZE GROEPERINGEN
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WORDEN DAN ZELF GEMEENSCHAPPEN DIE
DE BELANGEN VAN HUN LEDEN BEHARTIGEN
/OK POLITIEKE PARTIJEN KUNNEN HET BE
LANG VAN BEPAALDE BEVOLKINGSGROEPEN
BOVEN HET ALGEMEEN BELANG STELLEN
 BURONLDOMDIGITAALEDUCATIEF
LEENDERTHTM (ET HOSPITAAL VOOR AR
MENZORG ¤$AS 'ROSSE (EILIGE +REUZ¥
IN 'OSLAR DATEERT UIT  GOSLARDE
SEHENSWERTES GROSSE HEILIGE KREUZ
HTML  JUNI  
 'OVERT "UIJS 0UBLIEKE LIEFDE "HBQoBMT
CSPOWPPSNBBUTDIBQQFMJKLFWFSOJFVXJOH
JOUJKEFOWBODSJTJT )NAUGURELE REDE VU
!MSTERDAM  FEBRUARI 
 !BRAM DE 3WAAN ;PSHFOEFTUBBU8FM
[JKO POEFSXJKTFOHF[POEIFJET[PSHJO&V
SPQBFOEF7FSFOJHEF4UBUFOJOEFOJFVXF
UJKE !MSTERDAM "ERT "AKKER  6OOR
DE KERKELIJKE OPVATTINGEN OVER NAASTEN
LIEFDE EN SOLIDARITEIT KAN MEN TERECHT
BIJ 0AUSELIJKE 2AAD VOOR RECHTVAARDIG
HEID EN VREDE $PNQFOEJVNWBOEF
4PDJBMF-FFSWBOEF,FSL 2OME ,IBRERIA
%DITRICE 6ATICANA  .EDERLANDSE
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VERTALING  $E SOCIALE VISIES VAN KATHO
LIEKEN EN PROTESTANTEN LOPEN NIET VER
UITEEN DISCUSSIES OVER VERSCHIL TUSSEN
SUBSIDIARITEIT EN SOEVEREINITEIT IN EIGEN
KRING DAARGELATEN
 +ARL -ARX ¤$EBATTEN ~BER DAS (OLZ
DIEBSTAHLSGESETZ 6ON EINEN 2HEINLiN
DER¥ 3IFJOJTDIF;FJUVOH NR  VV
VANAF  OKTOBER  IN +ARL -ARX
EN &RIEDRICH %NGELS 8FSLFI  "ERLIJN
+ARL $IETZ 6ERLAG  PP  
MLWERKEDEMEMEME?HTM
 DECEMBER   6ERGELIJK OVER VER
VREEMDING MARXISTSORGNEDERLANDS
MARX ENGELSMANUSCRIPTENHTM
VERTALING 0AUL 2ODENKO  :IE OOK HET
$PNNVOJTUJTDI.BOJGFTU  
 $E 3WAAN  PP    ¤COL
LECTIVITEITEN¥ PP     HET
VOORDEEL VAN DE STAAT P  EA
 0IET (EIN $ONNER ¤4ALMA GEDENKEN
(ERDENKEN IS GOED GEDENKEN IS BETER¥
4ALMA LEZING CDANL5PLOADTALMALE
ZINGPHDONNERDOC  AUGUSTUS
 



3OLIDARITEIT IN DE %UROPESE
5NIE EEN MIDDEL
EEN WAARDE EEN DOEL
)PFTUBBUIFUNFUEFTPMJEBSJUFJUJO&VSPQBBOOP %F
BDUVFMFDSJTJTJOEFFVSP[POF[FUEFQMBBUTWBOFFOWBOEF
HSPOEXBBSEFOWBOPO[F6OJFJOIFUMJDIU&SXPSEUWPPS
NJMKBSEFOFVSP¥TWPPSXBBSEFMJKLFTUFVOWFSMFFOEBBOFDPOP
NJFqOJOOPPE BBO(SJFLFOMBOEJOIFUCJK[POEFS5PUIPFWFFM
TPMJEBSJUFJU[JKOEFCFWPMLJOHFOJOTUBBU )PFJTEFWFSIPV
EJOHUVTTFOTPMJEBSJUFJUFOFJHFOWFSBOUXPPSEFMJKLIFJE &O
IPF[BMEJU[JDIJOPO[F6OJFWFSEFSPOUXJLLFMFO
DOOR )FSNBO7BO3PNQVZ
$E AUTEUR IS VOORZITTER VAN DE %UROPESE 2AAD EN VOORMALIG MINISTER PRESIDENT
VAN "ELGIp

$E "ELGISCHE POLITIEK FILOSOOF 0HILIPPE 6AN 0ARIJS PLAATST HET BEGRIP
¤SOLIDARITEIT¥ TUSSEN TWEE ANDERE IN !AN DE ENE KANT STAAT MJFGEBEJHIFJE
DIBSJUn  DE GIFT DE STEUN VOOR DE ZWAKKEREN EEN MORELE KWALITEIT DIE
IN DIEPE BRONNEN VAN BESCHAVING PUT !AN DE ANDERE KANT STAAT DE WFS[F
LFSJOH DE INLEG IN EEN GEZAMENLIJK FONDS MET HET OOG OP WAARSCHIJNLIJKE
UITKERING DUS VEELEER EEN ECONOMISCHE NOTIE WAARBIJ KANSBEREKENING EEN
ROL SPEELT 3OLIDARITEIT HEEFT ASPECTEN VAN BEIDE MAAR VALT MET GEEN SAMEN
3TEUN DIE PUUR OP BASIS VAN LIEFDADIGHEID WORDT VERLEEND IS ASYMME
TRISCH DE ROLVERDELING TUSSEN DE RIJKE EN DE ARME TUSSEN DE STERKE EN DE
ZWAKKE LIGT ER WELHAAST VAST $AARENTEGEN DRAGEN BEIDE ANDERE BEGRIPPEN
EEN VORM VAN WEDERKERIGHEID IN ZICH 6OOR DE VERZEKERING IS DIT EVIDENT
HET IDEE VAN EEN BRANDVERZEKERING RUST EROP DAT WIE DENKT RISICO TE LOPEN
EEN BEETJE BETAALT AAN EEN KAS VOOR GETROFFENEN EN DAAR IN DE TOEKOMST
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INDIEN HET ONHEIL HEM TREFT EVENEENS EEN BEROEP OP ZAL KUNNEN DOEN "IJ
SOLIDARITEIT LIGT HET SUBTIELER 3OLIDARITEIT OP KORTE TERMIJN KAN LIJKEN OP
LIEFDADIGHEID OP DE GIFT -AAR TOCH IS ER EEN VORM VAN WEDERKERIGHEID IN
HET SPEL 4EN GRONDE RUST STEUN OP BASIS VAN SOLIDARITEIT NAMELIJK OP DE
OVERTUIGING DAT ALS DE ROLLEN TUSSEN DE BEMIDDELDE GEVER EN DE HULPBEHOE
VENDE IN DE TOEKOMST OMGEKEERD ZOUDEN ZIJN DE LAATSTE DE EERSTE EVEN
EENS ZOU HEBBEN GESTEUND EN ZOU MOETEN STEUNEN OMDAT BEIDEN DEEL
UITMAKEN VAN DEZELFDE GEMEENSCHAP 6ANDAAR DAT BIJVOORBEELD BIJ DE SOLI
DARITEIT IN DE SOCIALE ZEKERHEID BMMFCVSHFST BETALEN VOOR HULPBEHOEVENDEN
HETGEEN BIJ PARTICULIERE VERZEKERINGEN NIET HET GEVAL IS EN ZIJ ER OOK ALLEN
OP KUNNEN REKENEN
$AAROM IS SOLIDARITEIT DE MEEST POLITIEKE NOTIE VAN DE DRIE ZE VERON
DERSTELT HET BESEF VAN EEN POLITIEKE GEMEENSCHAP VAN EEN GEDEELDE LOTS
BESTEMMING EPPSEFUJKEIFFO :O IS HET OOK IN DE %UROPESE 5NIE /OK DAAR
GELDT mmN VOOR ALLEN ALLEN VOOR mmN
$E STICHTERS HET PAD VAN DE FEITELIJKE SOLIDARITEIT
)N DE BEFAAMDE EERSTE ZINNEN VAN DE 6ERKLARING VAN 3CHUMAN VAN  MEI
 KRIJGT HET BEGRIP SOLIDARITEIT AL ZIJN SLEUTELPOSITIE IN HET %UROPESE
BOUWWERK TOEGEWEZEN ¤,¥%UROPE NE SE FERA PAS D¥UN COUP NI DANS UNE
CONSTRUCTION D¥ENSEMBLE ELLE SE FERA PAR DES RmALISATIONS CONCRnTES DSnBOU
E¥BCPSEVOFTPMJEBSJUnEFGBJU¥ %EN ¤FEITELIJKE SOLIDARITEIT¥ DAT WAS HET PAD
DAT DE %UROPESE STICHTERS VERKOZEN OM %UROPA TE MAKEN 2OBERT 3CHUMAN
*EAN -ONNET +ONRAD !DENAUER 0AUL (ENRI 3PAAK EN DE ANDERE STICHTERS
WISTEN DAT MET DE OORLOG NOG ZO KORT ACHTER HEN HET WANTROUWEN TUSSEN
DE BEVOLKINGEN TE GROOT WAS OM HET ANDERS TE DOEN DAT ER GEEN ¤AFFECTIEVE
SOLIDARITEIT¥ VOORHANDEN WAS 6ERTROUWEN MOEST STAP VOOR STAP WORDEN
HERWONNEN (OE $OOR TBNFO DINGEN TE ONDERNEMEN 4BNFOEPFO ALS PAD
NAAR TBNFOIPSJHIFJE $E EUROPEANISERING VAN DE KOLEN EN STAALINDUSTRIE
ZOU DEZE FEITELIJKE SOLIDARITEIT OP EEN BESLISSEND TERREIN TOT STAND BRENGEN
3OMMIGEN NOEMEN HET EEN ¤KOELE¥ BENADERING OMDAT ZE HAAR EERSTE AAN
GRIJPINGSPUNT ZOCHT IN BELANG EN NOODZAAK MAAR IN DE SITUATIE GETUIGDE
DEZE VAN GROTE STAATSKUNST
$EZE METHODE WAS UNIEK EN IS SUCCESVOL GEBLEKEN )N ZESTIG JAAR ZIJN TAL
VAN VERDERE GROTE EN KLEINE STAPPEN GEZET OM DE ECONOMIEpN VAN DE LIDSTA
TEN MET ELKAAR TE VERWEVEN EERST EN VOORAL DOOR DE WEDERZIJDSE OPENING
VAN DE MARKTEN EN ZO INDIRECT DE BEVOLKINGEN NADER TOT ELKAAR TE BREN
GEN $E FEITELIJKE SOLIDARITEIT OF INTERDEPENDENTIE IS TOT OP DE DAG VAN VAN
DAAG BESLISSEND VOOR DE VOORTGANG VAN %UROPA ZOALS DE EUROCRISIS TOONT
3OLIDARITEIT WAS VOOR DE %UROPESE QoSFTGPOEBUFVST MEER DAN EEN NJEEFM

$ISJTUFO%FNPDSBUJTDIF7FSLFOOJOHFO \ ;PNFS

3OLIDARITEIT IN PERSPECTIEF BRONNEN EN WORTELS


MEER DAN CEMENT VOOR HUN BOUWWERK :E WAS ER OOK DE CFTUBBOTHSPOE VAN
(ET BESEF DAT DE STATEN OP HET %UROPESE CONTINENT EEN EIGEN PLAATS IN DE
WERELD INNEMEN DAT $UITSLAND &RANKRIJK .EDERLAND "ELGIp EN DE ANDERE
BIJ ALLE NATIONALE EN REGIONALE CULTURELE VERSCHILLEN TOCH OOK DELEN IN mmN
%UROPESE BESCHAVING DAT WAS mN IS EEN ESSENTIpLE DRIJFVEER BIJ HET WERK AAN
%UROPA $E 5NIE IS DE POLITIEKE UITDRUKKING VAN DIT GEDEELDE LOT 7EL BE
STAAT ER EEN KLOOF TUSSEN DEZE CONSTATERING VAN EEN OBJECTIEVE LOTSVERBON
DENHEID EN DE MATE WAARIN DEZE DOOR DE PUBLIEKE OPINIES WORDT ERVAREN
)N DIE ZIN IS SOLIDARITEIT NU NIET DE BELANGHEBBENDE EN FEITELIJKE MAAR DE
BELANGELOZE EN DOOR HET PUBLIEK GEVOELDE VOOR %UROPA OOK EEN EPFM
#ONCRETE SOLIDARITEIT IN DE 5NIE
!L DECENNIA KENNEN DE %UROPESE 5NIE EN HAAR VOORLOPERS ELEMENTEN VAN
EEN HERVERDELINGSPOLITIEK (ET CENTRALE EU BUDGET IS VOOR EEN BELANGRIJK
STUK HET VEHIKEL ERVAN $E EU SOLIDARITEIT IS VANOUDS HET DUIDELIJKST BELI
CHAAMD IN DE REGIOPOLITIEK HERVERDELING VAN MIDDELEN TUSSEN RIJKERE EN
ECONOMISCH MINDER ONTWIKKELDE REGIO¥S VAN DE LIDSTATEN $EZE GELDEN
HETEN DEELS ¤COHESIEFONDSEN¥ DE NAAM DUIDT EROP DAT HET VERGROTEN VAN DE
SAMENHANG VAN DE 5NIE HET OOGMERK IS
(ET GAAT HIER OM %UROPEES GELD )N DE VROEGE %UROPESE 'EMEENSCHAP
RUSTTE ER EEN TABOE OP DOORREKENEN WAT IEDERE LIDSTAAT AFZONDERLIJK BIJ
DROEG AAN DE %UROPESE SCHATKIST $E "RITSE PREMIER -ARGARET 4HATCHER WAS
EEN VAN DE EERSTEN DIE DIT TABOE DOORBRAK TOEN ZE BEGIN JAREN  TOT GROOT
SCHANDAAL ¤OUR MONEY BACK¥ VROEG 4EGENWOORDIG IS DEZE GoNE GEWEKEN
EN SPREEKT MEN ALGEMEEN VAN ¤NETTOBETALERS¥ EN ¤NETTO ONTVANGERS¥ VAN
EU GELDEN )N DEZE CALCULERENDE BENADERING DIE DE AANKOMENDE ONDER
HANDELINGEN OVER HET ZOGENAAMDE -EERJARIGE &INANCIEEL +ADER  
WEER ZAL KLEUREN BLIJFT HET GEZAMENLIJKE HOGERE GOED UIT ZICHT /OK VER
GETEN DE ZGN NETTOBETALERS SNEL  DAT DE REGIO EN ANDERE FONDSEN VOOR
EEN STUK EEN SOCIALE COMPENSATIE ZIJN VOOR DE OPENING VAN DE MARKTEN DIE
DE %UROPESE 5NIE OOK TOT STAND BRENGT EN  DAT ZIJ ER INDIRECT OOK ZELF VAN
PRO«TEREN .EEM DE $UITSE OF .EDERLANDSE VRACHTWAGENS DIE PRODUCTEN
NAAR OF UIT 3PANJE VERVOEREN EN DAARBIJ DANKBAAR RIJDEN OP MET %UROPEES
GELD AANGELEGDE SNELWEGEN
/OK VAN DE ZIJDE VAN DE ONTVANGERS MAG MEN DE MIDDELEN NIET ONDER
SCHATTEN 7ELISWAAR BEDRAAGT HET TOTALE EU BUDGET MAAR ONGEVEER EEN PRO
CENT VAN HET BNP VAN DE 5NIE ALS GEHEEL EN GAAT DAARVAN RUWWEG EEN DERDE
NAAR DE LANDBOUW EN EEN DERDE NAAR DE REGIO¥S MAAR TOCH HEEFT EEN LAND
ALS 'RIEKENLAND SINDS ZIJN TOETREDING IN  VIA VERSCHILLENDE GELDSTRO
MEN JAARLIJKS MEER DAN VIER PROCENT VAN HET 'RIEKS BNP AAN EU MIDDELEN
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ONTVANGEN (ET ZIJN GEGEVENS DIE IN DE DEZER DAGEN AAN BEIDE ZIJDEN SOMS
ONGENUANCEERDE DISCUSSIES SOMS ONTBREKEN
$E EURO VERANTWOORDELIJKHEID EN SOLIDARITEIT
$E CRISIS VAN DE EUROZONE ZET HET DEBAT OVER SOLIDARITEIT BINNEN DE 5NIE
MOMENTEEL OP SCHERP 3OLIDARITEIT MET 'RIEKENLAND ALS LID VAN ONZE CLUB
*A NATUURLIJK JE LAAT EEN LAND MET WIE JE EEN MUNT EN EEN GESCHIEDENIS
DEELT NIET IN DE STEEK -AAR OOK SOLIDARITEIT WBO 'RIEKENLAND MET ZIJN BUREN
EN PARTNERS DOOR ZELF TE DOEN WAT MOGELIJK IS OM DE «NANCIpLE STABILITEIT
VAN DE EUROZONE TE WAARBORGEN )N DEZE CRISIS HEBBEN WE GELEERD DAT SOLI
DARITEIT IN DE EUROZONE NOODZAAK IS %mN VOOR ALLEN ALLEN VOOR mmN
$AAROM HEB IK ALS VOORZITTER VAN DE %UROPESE 2AAD VANAF HET BEGIN VAN
DEZE CRISIS ERNAAR GESTREEFD HET EVENWICHT TUSSEN TWEE %UROPESE GROND
WAARDEN TE WAARBORGEN SOLIDARITEIT EN VERANTWOORDELIJKHEID 3INDS MIJN
EERSTE TOP VAN  FEBRUARI  IS DAT HET LEIDMOTIEF GEWEEST 3OLIDARITEIT
VAN DE PARTNERS MET EEN LAND IN NOOD $IE SOLIDARITEIT IS ER GEKOMEN IN
DE VORM VAN LENINGEN WELISWAAR
VOORWAARDELIJKE LENINGEN MAAR WEL
*OEF[FDSJTJTIFCCFOXF
LENINGEN VAN MILJARDEN EURO¥S EN
NIET RISICOVRIJ VOOR DE GEVERS /P 
HFMFFSEEBUTPMJEBSJUFJUJOEF
MEI  BINNEN TIEN DAGEN NADAT
FVSP[POFOPPE[BBLJT&nO
DE 'RIEKSE PREMIER 0APANDREOU
WPPSBMMFO BMMFOWPPSnnO
HULP VROEG HEBBEN DE EU LIDSTATEN
STEUNFONDSEN KUNNEN TOEZEGGEN
VOOR EEN EERSTE NOODPAKKET VAN  MILJARD EURO WAAR DIT VOORJAAR EEN
TWEEDE PAKKET DEELS OVERLAPPEND VAN  MILJARD EURO VOOR IN DE PLAATS
IS GEKOMEN 7AT DE %UROPESE LANDEN SAMEN MET HET IMF HIERMEE VOOR DE
'RIEKSE BEVOLKING OP TAFEL LEGGEN IS EEN BEDRAG DAT CORRESPONDEERT MET
TWEE JAAR LANG HET MINIMUMLOON VOOR mLKE INWONER VAN 'RIEKENLAND ONGE
ACHT DE LEEFTIJD $AT GEEFT AAN DAT ZEKER VAN SOLIDARITEIT KAN WORDEN GESPRO
KEN IN DE AAN HET BEGIN AANGEGEVEN BETEKENIS (ET BETREFT IMMERS GEEN
LIEFDADIGHEID IN DE VORM VAN GIFTEN VAN EEN OVERDRACHT OM NIET OF ¤TRANS
FERS¥ MAAR OM EEN STEUN AAN EEN LID VAN DE POLITIEKE GEMEENSCHAP WAARBIJ
EEN TEGENPRESTATIE IN DE VORM VAN ENGAGEMENT OM TE HERVORMEN BILLIJK IS
/NMIDDELLIJK NA HET BESLUIT OM 'RIEKENLAND TE HELPEN IS IN MEI 
BESLOTEN TOT DE OPRICHTING VAN EEN NOODFONDS OF «SFXBMM TER HOOGTE VAN 
MILJARD EURO $EZE ZGN %UROPESE &INANCIpLE 3TABILITEITSFACILITEIT EFSF ZAL
DEZE ZOMER WORDEN OPGEVOLGD DOOR HET PERMANENTE %UROPESE 3TABILITEITS
MECHANISME ESM  -ET DEZE LAATSTE HEBBEN DE EUROLANDEN HUN ONDERLINGE
SOLIDARITEIT DIE BIJ AANVANG GEEN GEGEVEN WAS GEtNSTITUTIONALISEERD (ET

$ISJTUFO%FNPDSBUJTDIF7FSLFOOJOHFO \ ;PNFS

3OLIDARITEIT IN PERSPECTIEF BRONNEN EN WORTELS


IS EEN BETEKENISVOLLE STAP VOOR DE TOEKOMST VAN DE %CONOMISCHE EN -ONE
TAIRE 5NIE
4EGELIJK HEBBEN WE SINDS TWEE JAAR GEWERKT AAN HET VERSTEVIGEN VAN DE
EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID OF TPMJEJUFJU VAN IEDERE LIDSTAAT MET NAME OP
HET VLAK VAN DE BEGROTINGSDISCIPLINE $E ZELFDISCIPLINE IS VERSTERKT DOOR
DE AFGESPROKEN OPNAME VAN EEN ¤SCHULDENREM¥ IN NATIONALE WETGEVING
OP CONSTITUTIONEEL OF VERGELIJKBAAR NIVEAU (ET BEGROTINGSTOEZICHT IS VER
SCHERPT MET ONDER MEER EFFECTIEVERE SANCTIES TEGEN OVERTREDING VAN DE
TEKORTREGELS "OVENDIEN COMMITTEREN LANDEN IN MOEILIJKHEDEN ZICH AAN
INGRIJPENDE HERVORMINGEN $EZE INSPANNING OP HET VLAK VAN VERANTWOOR
DELIJKHEID IS OOK IN POLITIEK OPZICHT DE TEGENHANGER VAN DE SOLIDARITEIT
,ANDEN DIE HUN ZWAKKERE PARTNERS TE HULP SCHIETEN WILLEN ENIGERMATE DE
GARANTIE DAT DEZE OOK ZELF HUN LOT VERBETEREN %N ANDERSOM RUST DE STEUN
VOOR STRENGERE BEGROTINGSREGELS MEDE OP HET GEGEVEN DAT DEZE VOOR SOM
MIGE REGERINGEN EN INSTELLINGEN DE POLITIEKE RUIMTE OM SOLIDARITEIT TE
TONEN VERGROTEN :OWEL OP HET VLAK VAN DE DISCIPLINE ALS OP HET VLAK VAN DE
SOLIDARITEIT LIGGEN VERDERE ONTWIKKELINGEN IN HET VERSCHIET
%EN WELVAARTSSTAAT OP %UROPEES NIVEAU
$E VRAAG NAAR DE MOGELIJKHEID VAN EEN WELVAARTSSTAAT OP %UROPEES NIVEAU
MAG IN EEN BESCHOUWING OVER SOLIDARITEIT IN DE %UROPESE 5NIE NIET ONTBRE
KEN $E WELVAARTSSTAAT ALS EEN GROTENDEELS SINDS  OPGEBOUWD MIDDEL
VAN INKOMENSGARANTIE VOOR ELK LID VAN DE POLITIEKE GEMEENSCHAP IS IM
MERS DE HOOGSTE UITDRUKKING VAN SOLIDARITEIT CJOOFO DE LIDSTATEN (ET IS DE
MISSIE VAN DE CHRISTENDEMOCRATIE OM DEZE HISTORISCHE VERWORVENHEID TE
HELPEN ONDERHOUDEN EN STEEDS OPNIEUW HET JUISTE EVENWICHT TUSSEN RECHT
VAARDIGHEID EN BETAALBAARHEID TUSSEN RECHTEN EN PLICHTEN TE VINDEN
:ELFS BINNEN ONZE NATIESTATEN ERVAREN WE AL DAT DE GRENZEN VAN DE GROEP
WAARBINNEN SOLIDARITEIT WORDT ERVAREN EN ER EEN BEROEP OP KAN WORDEN GE
DAAN NIET VAN NATURE ZIJN GEGEVEN $ENK SLECHTS AAN HET DEBAT OVER DE TOEGANG
TOT DE SOCIALE ZEKERHEID VOOR MIGRANTEN OF IN "ELGIp AAN DE NIET EENVOUDIGE
«NANCIEEL POLITIEKE VERHOUDING TUSSEN GEWESTEN EN GEMEENSCHAPPEN (ET
ONDERHOUD OF DE UITBREIDING VAN SOLIDARITEIT VERGT EEN POLITIEKE EN SOCIALE
INSPANNING VAN LEIDERS EN BURGERS )N DIT LICHT BEZIEN IS DE VORMING VAN EEN
%UROPESE WELVAARTSSTAAT NAAR HET VOORBEELD VAN DE BESTAANDE NATIONALE WEL
VAARTSSTATEN WEL NIET ONMOGELIJK MAAR TOCH ZEKER ONWAARSCHIJNLIJK
)NTUSSEN IS MEDE ONDER DRUK VAN DE «NANCIpLE CRISIS WEL EEN ANDER PRO
CES GAANDE 'EZIEN DE ECONOMISCHE INTERDEPENDENTIE DE FEITELIJKE SOLI
DARITEIT TUSSEN DE LIDSTATEN KAN GEEN ERVAN ZICH NOG PERMITTEREN OJFU TE
WETEN WAT BIJ DE BUREN EN PARTNERS GEBEURT %EN BEGROTINGSOVERSCHRIJDING
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IN HET ENE LAND MAAR OOK EEN HERVORMING VAN HET PENSIOENSTELSEL OF DE
ARBEIDSMARKT KAN EEN IMPACT HEBBEN OP DE WERKGELEGENHEID IN EEN ANDER
LAND 7E GAAN TOE NAAR EEN SITUATIE WAAR HET EU NIVEAU DE BUDGETTAIRE EN
MACRO ECONOMISCHE KADERS UITTEKENT EN DAT DAARBINNEN ELKE LIDSTAAT ZELF
DE GEWENSTE VERDELING VAN DE INSPANNING VORMGEEFT (OGERE BELASTINGEN
OF LAGERE UITKERINGEN -EER GELD NAAR ONDERWIJS OF NAAR GEZONDHEIDSZORG
$AT BLIJFT AAN DE NATIONALE POLITIEK 4EKENEND IS WAT DE EU DE AFGELOPEN
TWEE JAAR OP HET VLAK VAN BEGROTINGSTOEZICHT HEEFT AFGEDWONGEN STERKERE
CENTRALE INSTELLINGEN EN MAATREGELEN OP HET VLAK VAN TOEZICHT OP BEGRO
TINGSOVERSCHRIJDING ZOALS DE DRIEPROCENTSNORM VAN HET 3TABILITEITS EN
'ROEIPACT SIMPELWEG OMDAT DE KANS OP HERHALING VAN DE CRISIS DIE WE NU
DOORMAKEN MOET WORDEN UITGESLOTEN MAAR DAARBINNEN IS ELKE LIDSTAAT ZELF
VERANTWOORDELIJK VOOR ZIJN KEUZES /P DIE EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID RUST
HET POLITIEKE LEVEN IN DE NATIONALE DEMOCRATIEpN EN DUS IN DE DEMOCRATIE IN
DE 5NIE $E ENIGE UITZONDERING IS DAT DIE AUTONOMIE WORDT BEPERKT ALS EEN
LAND DE «NANCIpLE STABILITEIT VOOR DE EUROZONE ALS GEHEEL IN GEVAAR BRENGT
(ET IS DAN EEN SOORT ¤VERPLICHTE¥ SOLIDARITEIT DIE GEVRAAGD WORDT $IT EVEN
WICHT ZAL ZICH IN DE KOMENDE JAREN VERDER VER«JNEN MAAR HET LIGT NIET IN DE
VERWACHTING DAT HET RADICAAL ZAL VERANDEREN
"ESLUIT
6ANWEGE DE ACTUALITEIT HEEFT DE NADRUK IN DEZE BIJDRAGE GELEGEN OP DE «
NANCIpLE SOLIDARITEIT BINNEN DE 5NIE EN TUSSEN DE LIDSTATEN -AAR ZE IS OOK
ELDERS WERKZAAM $ENK AAN DE ENERGIEPOLITIEK WAAR WE OP DE %UROPESE
2AAD VAN FEBRUARI  AFSPRAKEN DAT VANAF  GEEN ENKELE LIDSTAAT NOG
GEtSOLEERD MAG ZIJN OP HET GAS OF ELEKTRICITEITSNET /F DENK AAN DE BUITEN
LANDSE POLITIEK WAAR ER MEERDERE GEVALLEN ZIJN WAAR EEN LIDSTAAT OP STEUN
VAN DE PARTNERS KON REKENEN %EN VROEG EN FRAPPANT VOORBEELD BETROF DE
SOLIDARITEIT VAN DE TOEN TIEN LIDSTATEN MET 'ROOT "RITTANNIp TOEN DAT IN
 EEN KORTE OORLOG MET !RGENTINIp OM DE &ALKLANDEILANDEN UITVOCHT %R
KWAM ALS VANZELFSPREKEND EEN HANDELSBOYCOT VAN DE EEG TEGEN HET :UID
!MERIKAANSE LAND TOT STAND DIE DOOR NIEMAND ANDERS DAN -ARGARET 4HAT
CHER DIE ER IN HAAR MEMOIRES OVER SCHRIJFT ZEER WERD GEAPPRECIEERD
%UROPA IS GEBOUWD OP DE WIL OM ¤SAMEN¥ TE WERKEN OM EEN GEZAMEN
LIJKE TOEKOMST TE BOUWEN (ET IS HET OMGEKEERDE VAN NATIONALISME WAARBIJ
ELK ZIJN WEG GAAT VAN HET ¤EIGEN VOLK EERST¥ )N DIE ZIN IS DE 5NIE GEBASEERD
OP WAARDEN EN DIE ZIJN ALTIJD GERICHT OP ANDEREN (ET EGOtSME EN DUS HET
NATIONALISME VORMEN EEN ANTIWAARDE $AARTEGEN KEERT ZICH DE %UROPESE
SOLIDARITEIT IN DE FEITEN EN IN HET GEVOEL
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.AAR EEN GOEDE BALANS TUSSEN
SOLIDARITEIT EN SUBSIDIARITEIT
%FIVJEJHFQPMJUJFLFDSJTJTJO&VSPQBFO/FEFSMBOEJTIFU
EJSFDUFHFWPMHWBOFFOPOUTQPPSEFTPMJEBSJUFJU TVCTJEJBSJ
UFJUFOFFOGBMFOEEFNPDSBUJTDIDPSSFDUJFNFDIBOJTNF.FO
TFOIFCCFOIFUHFWPFMEBUEFOBUVVSMJKLFWFSIPVEJOHFOJO
HFNFFOTDIBQQFO[PFL[JKO%FPQESBDIUWBOIFU#$! JTPN
PQEFNPDSBUJTDIFXJK[FEFCBMBOTUFIFSTUFMMFOUVTTFOTPMJEB
SJUFJUFOTVCTJEJBSJUFJU
DOOR )FSNBO,BJTFS
$E AUTEUR IS BURGEMEESTER VAN $OETINCHEM EN VOORZITTER VAN DE 3TICHTING #HRISTELIJK
3OCIAAL #ONGRES

$E BEGRIPPEN SOLIDARITEIT EN GEMEENSCHAP ZIJN ONLOSMAKELIJK MET
ELKAAR VERBONDEN 6OLGENS 6AN $ALE IS SOLIDARITEIT EEN BEWUSTZIJN VAN
SAAMHORIGHEID EN BEREIDHEID OM DE CONSEQUENTIES DAARVAN TE DRAGEN )N
%F,BUIPMJFLF&ODZDMPQBFEJF  WORDT DE TERM SOLIDARITEIT BEHANDELD
ONDER HET LEMMA ¤SOLIDARISME¥ EN WORDT VERWEZEN NAAR DE CHRISTELIJKE GE
MEENSCHAPSLEER $EZE WORDT BESCHREVEN ALS ¤HET MAATSCHAPPELIJK SYSTEEM
DAT DE SOLIDARITEIT VAN ELKE GEMEENSCHAP MET HAAR LEDEN EN DER LEDEN MET
HUN GEMEENSCHAP ALS GRONDBEGINSEL DER MENSELIJKE SAMENLEVING STELT¥
3OLIDARITEIT WORDT ENERZIJDS GEZIEN ALS EEN FEIT VAN MAATSCHAPPELIJKE
ORDENING VOORTVLOEIEND UIT DE SOCIALE NATUUR VAN DE MENS !NDERZIJDS IS
SOLIDARITEIT EEN PLICHT MET BEHOUD DER PERSOONLIJKE ZELFSTANDIGHEID TOT
BEHARTIGING VAN HET ALGEMEEN WELZIJN DER GEMEENSCHAP $IT ALGEMEEN
WELZIJN HOUDT ONDER MEER IN DAT REKENING MOET WORDEN GEHOUDEN MET DE
KLAARBLIJKELIJKE HULPBEHOEVENDHEID IN DE SAMENLEVING
"ELANGRIJK IS DE CONSTATERING DAT SOLIDARISME GEEN SYNTHESE IS VAN INDI
VIDUALISME EN COLLECTIVISME MAAR VOORTVLOEIT UIT DE NATUURLIJKE VERHOU
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DING TUSSEN INDIVIDU EN GEMEENSCHAP
$E BALANS TUSSEN INDIVIDUELE EN COLLECTIEVE VERANTWOORDELIJKHEID IN EN
VOOR DE GEMEENSCHAP IS EEN ESSENTIEEL KENMERK IN HET CHRISTELIJK SOCIAAL
DENKEN 3OLIDARITEIT HEEFT ALTIJD TWEE KANTEN %NERZIJDS IS ER DE NATUURLIJKE
PLICHT VAN DE GEMEENSCHAP OM ZICH IN TE ZETTEN VOOR DE ¤KENNELIJKE HULP
BEHOEVENDHEID¥ VAN HET INDIVIDU MAAR ANDERZIJDS IS ER OOK DE MORELE
PLICHT VAN INDIVIDUEN OM ZICH IN TE ZETTEN VOOR DE GEMEENSCHAP /OK IN
DE LAATSTE SOCIALE ENCYCLIEK $BSJUBTJO7FSJUBUF WORDT NADRUKKELIJK OP DE
NOODZAKELIJKE BALANS TUSSEN RECHTEN EN PLICHTEN GEWEZEN (ET EENZIJDIG
BENADRUKKEN VAN DE INDIVIDUELE RECHTEN OP SOLIDARITEIT DOOR DE LEDEN VAN
DE GEMEENSCHAP LEIDT TOT EEN UITHOLLING VAN HET PLICHTSBESEF EN DAARMEE
OP DEN DUUR OOK TOT UITHOLLING VAN DE KRACHT VAN EEN GEMEENSCHAP OM HET
EIGEN LOT TER HAND TE BLIJVEN NEMEN
3OLIDARITEIT EN SUBSIDIARITEIT
)N DE +ATHOLIEKE 3OCIALE ,EER IS HET BEGRIP SOLIDARITEIT DAN OOK STRIKT
VERBONDEN AAN HET BEGINSEL VAN DE SUBSIDIARITEIT 3UBSIDIARITEIT HEEFT TE
MAKEN MET DE VRIJHEID VAN DE MENS OM ALS PERSOON DEEL UIT TE KUNNEN
MAKEN VAN DE VERBANDEN WAARIN HIJ ALS SOCIAAL SUBJECT KAN FUNCTIONEREN
3UBSIDIARITEIT BESCHERMT DE MENS ALS PERSOON TEGEN INTERVENTIES VAN HO
GERE VERBANDEN DIE ZIJN WAARDIGHEID ALS PERSOON AANTASTEN $E MENSELIJKE
WAARDIGHEID IMPLICEERT DAT EEN PERSOON ALTIJD EEN SUBJECT IS DAT IN STAAT IS
ANDEREN IETS TE GEVEN $E MENSELIJKE WAARDIGHEID WORDT DUS AANGETAST ALS
EEN SAMENLEVING ZO IS GEORGANISEERD DAT MENSEN BEVOOGD WORDEN DOOR
EEN COLLECTIEF SYSTEEM !NDERZIJDS IMPLICEERT HET BEGRIP SUBSIDIARITEIT DAT
DE GEMEENSCHAP KAN INTERVENIpREN ALS DE LAGERE SOCIALE VERBANDEN NIET IN
STAAT ZIJN TE VOORZIEN IN KENNELIJKE
HULPBEHOEVENDHEID 3UBSIDIARITEIT
RESPECTEERT DE AUTONOMIE VAN DE
4VCTJEJBSJUFJUJTFFOCFTDIFS
VERBANDEN ZOLANG DEZE DE RUIMTE
NJOHTXBMUFHFOEPPSHFTDIPUFO
BIEDEN AAN SOCIALE SUBJECTEN OM
DPMMFDUJFWFTPMJEBSJUFJU
ZICH ALS PERSOON TE ONTWIKKELEN EN
DEEL TE NEMEN AAN DE SAMENLEVING
3UBSIDIARITEIT IS DUS EEN SOORT
BESCHERMINGSWAL TEGEN DOORGESCHOTEN COLLECTIEVE SOLIDARITEIT -AAR HET IS
OOK EEN BESCHERMING TEGEN HET PLICHTSVERZUIM VAN DE MEEST NABIJE SOCIALE
VERBANDEN EN DE INDIVIDUEN DIE DAARVAN DEEL UITMAKEN
6OOR DE CHRISTENDEMOCRATIE LIGT IN DE COMBINATIE VAN HET SOLIDARITEITS
EN HET SUBSIDIARITEITSPRINCIPE HAAR MEEST KENMERKENDE ONDERSCHEID TEN
OPZICHTE VAN ANDERE POLITIEKE STROMINGEN 7ANNEER DIT WORDT OPGEGEVEN
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WORDT HET CDA EEN SPEELBAL IN HET PERMANENTE KRACHTENVELD TUSSEN COLLEC
TIVISME ¤LINKSE POLITIEK¥ EN INDIVIDUALISME ¤RECHTSE POLITIEK¥ 
/MDAT DE SAMENLEVING VOORTDUREND IN BEWEGING IS MOET REGELMATIG
WORDEN BEZONNEN OP DE VRAAG OF SOLIDARITEIT NIET DOORSCHIET IN COLLECTIVIS
ME OF JUIST TEKORTSCHIET $ATZELFDE GELDT VOOR DE SUBSIDIARITEIT %R ZIJN PE
RIODES DAT DE LAGERE SOCIALE VERBANDEN HUN NATUURLIJKE VERANTWOORDELIJK
HEID NIET NEMEN EN MENSEN ZICH NIET IN WAARDIGHEID KUNNEN ONTWIKKELEN
EN BIJDRAGEN AAN DE SAMENLEVING -AAR OOK HET OMGEKEERDE IS MOGELIJK
NAMELIJK DAT DE CENTRALE VERBANDEN DE TAKEN VAN DE LAGERE VOLLEDIG OVER
NEMEN EN DEZE DAARDOOR HET VERMOGEN VERLIEZEN OM ZICH OP EIGEN KRACHT
VERDER TE ONTWIKKELEN
(ET CPOVNDPNNVOF EN DE ROL VAN DE STAAT
)N DE CHRISTENDEMOCRATIE IS EEN STERKE STAAT GEEN DOEL OP ZICH MAAR EEN
MIDDEL OM RUIMTE TE GEVEN AAN EEN SAMENLEVING WAARIN GEMEENSCHAPPEN
ZICH ZO VEEL MOGELIJK OP EIGEN KRACHT MOETEN KUNNEN ONTWIKKELEN /OK DIE
GEMEENSCHAPPEN ZIJN OP HUN BEURT WEER GEEN DOEL OP ZICH :IJ VORMEN DE
SOCIALE CONTEXT WAARIN MENSEN ELKAAR ONTMOETEN EN BIJSTAAN IN HUN ONT
WIKKELING $E MENSELIJKE WAARDIGHEID STAAT DAARBIJ VOOROP )N DE GEMEEN
SCHAP KOMT DEZE TOT UITING IN HET CPOVNDPNNVOF HET (FNFJOXPIM 7AT
HET LIEFDESGEBOD IS IN DE BETREKKINGEN TUSSEN PERSONEN IS HET BONUM COM
MUNE OP HET NIVEAU VAN GROTERE VERBANDEN EN DE STAAT
)N DE CHRISTENDEMOCRATIE WORDT UITGEGAAN VAN DE MENSELIJKE REDE EN
VRIJHEID :IJ VERONDERSTELT DAT ALLEEN IN EEN DEMOCRATISCHE RECHTSSTAAT KAN
WORDEN GEWAARBORGD DAT HET BONUM COMMUNE OP DE JUISTE WIJZE WORDT
GEARTICULEERD !LS DAT DEMOCRATISCH PROCES NIET VIA EEN OPEN PROCES VAN
PUBLIEKE KEUZES EN PUBLIEKE VERANTWOORDING LEIDT TOT HERIJKING EN VER
NIEUWING VAN DE BALANS TUSSEN SOLIDARITEIT EN SUBSIDIARITEIT KAN IETS HEEL
GEVAARLIJKS GEBEUREN (ET DEMOCRATISCH PROCES KAN DAN GEBRUIKT WORDEN
VOOR EEN EENZIJDIGE BENADERING VAN ZOWEL SOLIDARITEIT ALS SUBSIDIARITEIT %R
KAN EEN ONBEHEERSBAAR PROCES VAN AFWENTELING PLAATSVINDEN VAN PLICHTEN
EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 3OCIALE VERBANDEN VERLIEZEN HUN VITALITEIT EN
HET VERMOGEN OM HET WELBEVINDEN IN EIGEN HAND TE HOUDEN EN EEN VERSTIK
KENDE BUREAUCRATIE EN INITIATIEFDODEND COLLECTIVISME KAN ONTSTAAN %EN
ANDER UITERSTE IS DAT ANONIEME MARKTKRACHTEN OF OLIGOPOLIEpN DE VITALITEIT
VAN GEMEENSCHAPPEN BLOKKEREN OF DEZE UITBUITEN EN MISBRUIKEN
$EZE ONTWIKKELINGEN VORMEN OP DEN DUUR EEN BEDREIGING VAN DE DE
MOCRATIE !LS BURGERS HET GEVOEL HEBBEN DAT DE DEMOCRATIE NIET MEER HET
CORRIGEREND EN ZELFREINIGEND VERMOGEN HEEFT OM AFWENTELING VAN PLICHTEN
TE VOORKOMEN KOMT HET FUNCTIONEREN VAN DE DEMOCRATIE IN EEN CRISIS $AT
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IS WAT WIJ FEITELIJK NU OM ONS HEEN ZIEN VANAF HET NIVEAU VAN DE DIRECTE
SOCIALE LEEFOMGEVING TOT EN MET HET ¤VERRE¥ %UROPA TERWIJL UITGEREKEND DE
%UROPESE 5NIE OOIT BEGONNEN IS ALS
EEN %UROPESE (FNFFOTDIBQ DIE PAL
STOND VOOR SUBSIDIARITEIT IDENTITEIT
.FOTFOIFCCFOIFUHFWPFMEBU
VREDE WELVAART EN MENSELIJKE WAAR
EFOBUVVSMJKLFWFSIPVEJOHFOJO
DIGHEID
HFNFFOTDIBQQFO[PFL[JKO
$E HUIDIGE POLITIEKE CRISIS IN
%UROPA EN .EDERLAND IS HET DIRECTE
GEVOLG VAN EEN ONTSPOORDE SOLIDARI
TEIT SUBSIDIARITEIT EN EEN FALEND DEMOCRATISCH CORRECTIEMECHANISME -EN
SEN HEBBEN HET GEVOEL DAT DE NATUURLIJKE VERHOUDINGEN IN GEMEENSCHAP
PEN ZOEK ZIJN
(ET HERSTEL VAN DE BALANS TUSSEN SOLIDARITEIT EN SUBSIDIARITEIT
)N HET BEKENDE KLASSIEKE WERK UIT DE BESTUURSKUNDE 5IFMPHJDPGDPM
MFDUJWFBDUJPO TOONDE -ANCUR /LSON DE WETMATIGE GEDRAGSPATRONEN
VAN MENSEN AAN IN KLEINE EN GROTE GROEPEN )N KLEINE GROEPEN VOELEN
MENSEN ZICH VERANTWOORDELIJK VOOR ELKAAR NIET ALLEEN UIT ALTRUtSME
MAAR OOK UIT WELBEGREPEN EIGENBELANG ,EDEN VAN EEN GROEP DIE ZICH
ONTTREKKEN AAN DE COLLECTIEVE VERANTWOORDELIJKHEID WETEN DAT ZIJ EEN
MAATSCHAPPELIJKE OUTCAST WORDEN &REERIDERGEDRAG IS DUS ONMOGELIJK
)N GROTERE GROEPEN WERKT HET MECHANISME VAN DE DIRECTE SOCIALE COR
RECTIE NIET MEER ,UIE OF ONVERSCHILLIGE LEDEN VAN DE GROEP KUNNEN EROP
VERTROUWEN DAT OOK ZONDER HUN INBRENG COLLECTIEVE GOEDEREN WORDEN
GEPRODUCEERD )N NOG GROTERE GROEPEN BLIJFT DE PRODUCTIE VAN COLLEC
TIEVE GOEDEREN HELEMAAL ACHTERWEGE OMDAT IEDEREEN DE ANDER ERVAN
VERDENKT EEN FREERIDER TE WORDEN %EN GEMEENSCHAP VERKOMMERT DOOR
EEN GEBREK AAN SOLIDARITEIT TEN GEVOLGE VAN DE ANGST VOOR PASSIVITEIT VAN
ANDEREN EEN GEBREK AAN SUBSIDIARITEIT DOOR HET NIET INTERVENIpREN VAN
EEN HOGER ORGAAN EN EEN GEBREK AAN BESLUITVORMINGSMECHANISMEN
OM EEN INTERVENTIE DEMOCRATISCH TE ORGANISEREN EN TE LEGITIMEREN $E
POLITIEKE FILOSOFIE VAN DE CHRISTENDEMOCRATIE VRAAGT OM EEN GRONDIGE
ANALYSE VAN DE BEGRIPPEN SOLIDARITEIT EN SUBSIDIARITEIT IN RELATIE TOT DY
NAMISCHE PROCESSEN DIE ZICH AFSPELEN IN DE HUIDIGE DEMOCRATIE
$E DYNAMIEK BINNEN DE DENKBEELDIGE DRIEHOEK SOLIDARITEIT DEMO
CRATIE SUBSIDIARITEIT IS AFHANKELIJK VAN DE VOLGENDE FACTOREN DE SCHAAL
EN OMVANG VAN DE GEMEENSCHAP DE CULTUUR IDENTITEIT EN GEMEENSCHAP
PELIJKE WAARDEN DE ZICHTBAARHEID VAN DE COLLECTIEVE INSPANNINGEN EN HET
UITEINDELIJKE PRO«JT BELANGEN DOOR DE LEDEN VAN DE GROEP DE MOGELIJK
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HEID OM FREERIDERGEDRAG TE CORRIGEREN EN DE MATE VAN VRIJHEID TOT INITIATIEF
EN ONDERNEMERSCHAP
!LS DE POLITIEK IN .EDERLAND EN %UROPA NIET IN STAAT IS OM DEZE DYNAMIEK
TE BESTUREN ZAL DE HUIDIGE CRISIS ZICH VERDIEPEN EN ZULLEN MIDDELPUNTVLIE
DENDE KRACHTEN VRIJ SPEL KRIJGEN $E OPDRACHT VAN HET CDA IS OM OP DEMO
CRATISCHE WIJZE DE BALANS TE HERSTELLEN TUSSEN SOLIDARITEIT EN SUBSIDIARITEIT
)N HET RECENTE CDA RAPPORT ,JF[FOFOWFSCJOEFO VAN HET 3TRATEGISCH "ERAAD
WORDEN DE BETEKENIS VAN GEMEENSCHAPPEN EN DE BELEVING VAN IDENTITEIT ALS
BELANGRIJKE ANKERPUNTEN VOOR SOLIDARITEIT BENOEMD MAAR WORDT DE ONDER
LINGE DYNAMIEK ONVOLDOENDE ONDERKEND NOCH VERTAALD NAAR EEN POLITIEK
STURINGSMECHANISME VOOR MAATSCHAPPELIJKE ECONOMISCHE EN BESTUURLIJKE
HERVORMINGEN
)N DE UITWERKING VAN HET RAPPORT KAN REKENING HOUDEND MET DE ZOJUIST
BESCHREVEN DYNAMIEK EEN CONCRETE POLITIEKE AGENDA WORDEN UITGEWERKT
DIE TEN MINSTE DE VOLGENDE PUNTEN BEVAT  EEN EERLIJK DECENTRALISATIEBE
LEID TER VERSTERKING VAN HET LOKALE EN REGIONALE NIVEAU OP BASIS VAN HET 2IJN
LANDSE MODEL  HET TERUGBRENGEN VAN HET EIGENAARSCHAP VAN VERBANDEN
BIJVOORBEELD DOOR COyPERATIES EN  HET MET RESPECT BEHANDELEN VAN DEEL
GEMEENSCHAPPEN EN TEGELIJKERTIJD INVESTEREN IN GEDEELDE WAARDEN
$URF OPR ECHT TE DECENTRALISEREN
(ET OVERDRAGEN VAN BEVOEGDHEDEN LIJKT EEN LOGISCHE STAP IN HET CONSE
QUENT HANTEREN VAN HET SUBSIDIARITEITSPRINCIPE MAAR VAAK GAAT HET OM
VERANTWOORDELIJKHEDEN DIE VAN ORIGINE HELEMAAL NIET OP HET CENTRALE NI
VEAU THUISHOREN 6EEL DECENTRALISATIEMAATREGELEN ZIJN IN FEITE CORRECTIES
OP VROEGERE CENTRALISTISCHE UITWASSEN 5IT EEN OOGPUNT VAN VERMEENDE
DOELMATIGHEID HEBBEN SCHAALVERGROTINGEN PLAATSGEVONDEN DIE EEN KET
TINGREACTIE VAN BUREAUCRATISCHE BEHEERSINGSMAATREGELEN TOT GEVOLG HAD
DEN $IT VERSCHIJNSEL HEEFT ZICH VOORGEDAAN IN HET ONDERWIJS DE ZORG EN HET
OPENBAAR BESTUUR
/P GROND VAN EEN ONUITROEIBAAR GELIJKHEIDSDENKEN IS ER BOVENDIEN EEN
VOORTDURENDE RE¬EX OM ELK VERSCHIL IN KWALITEIT EN IDENTITEIT TE EGALISEREN
$ECENTRALISATIE VRAAGT ECHTER VERTROUWEN EN ZIET LOKALE VERSCHILLEN NIET ALS
BEDREIGING MAAR JUIST ALS EEN KANS VOOR EN ALS RESULTAAT VAN LOKALE DEMO
CRATIE .ATUURLIJK MOETEN OOK BIJ EEN VERGAANDE DECENTRALISATIE LANDELIJKE
KADERS GESTELD WORDEN MAAR DIE MOETEN IN PRINCIPE NIET VERDER GAAN DAN
HET VOORKOMEN VAN AFWENTELGEDRAG TUSSEN BESTUURSORGANEN
%EN REpLE ZORG IS DAT DECENTRALISATIE GEBRUIKT WORDT ALS EEN MIDDEL OM
BUDGETTAIRE PROBLEMEN VAN DE CENTRALE OVERHEID AF TE WENTELEN OP LAGERE
OVERHEDEN !LS VERVOLGENS TAL VAN BEPERKENDE VOORWAARDEN WORDEN GESTELD
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DIE DOOR LANDELIJKE INSPECTIES MOETEN WORDEN GECONTROLEERD TREEDT EEN
VERKEERD VLIEGWIELEFFECT OP VAN TOENEMENDE BUREAUCRATIE WANTROUWEN
AFNEMENDE KRACHT VAN LOKALE GEMEENSCHAPPEN EN ERODERENDE SOLIDARITEIT
(ERONTDEKKING VAN DE COyPERATIES
$E 6ERENIGDE .ATIES HEBBEN  UITGEROEPEN TOT HET INTERNATIONALE JAAR
VAN DE COyPERATIES 7ERELDWIJD STAAT HET ALOUDE ORGANISATIEMODEL VAN DE
COyPERATIE WEER IN DE BELANGSTELLING EN DIE HERONTDEKKING IS NIET VERWON
DERLIJK (ET AANDEELHOUDERSMODEL DAT VOORAL VANUIT DE !NGELSAKSICHE WE
RELD WERD GEPROPAGEERD IS DOORGESCHOTEN EN LEIDT TOT KORTETERMIJNDENKEN
EN HET BEVORDEREN VAN DEELBELANGEN /OK IN DE ENCYCLIEK $BSJUBTJO7FSJUBUF
WORDT EEN LANS GEBROKEN VOOR DE HERONTDEKKING VAN DE COyPERATIEVE GE
DACHTE $E KRACHT VAN DE COyPERATIE IS DAT MENSEN ZICH ALS EIGENAAR MEDE
VERANTWOORDELIJK VOELEN VOOR EEN GEHEEL EN DAT PERIODIEK EEN CONCREET
RESULTAAT KAN WORDEN GEDEELD /P ENKELE UITZONDERINGEN NA ZIJN DE OOR
SPRONKELIJKE COyPERATIES VERDWENEN OF WEGGERAAKT VAN HUN OORSPRONKE
LIJKE DOELSTELLINGEN -AAR ER ZIJN GELUKKIG OOK VOORBEELDEN VAN MODERNE
KRACHTIGE COyPERATIEVE ORGANISATIES VEELAL MET EEN LANGE HISTORIE
(ET IS DAAROM GOED DAT ER STEEDS MEER INITIATIEVEN ONTSTAAN OM DE COy
PERATIEGEDACHTE NIEUW LEVEN IN TE BLAZEN %R ZIJN OP VERSCHEIDENE PLAATSEN
IDEEpN OM COyPERATIEVE GROENE ENERGIEBEDRIJVEN OP TE RICHTEN OF KLEIN
SCHALIGE ZORGINSTELLINGEN )NTERESSANT IS OOK HET IDEE OM IN REGIO¥S WAARIN
GEMEENTEN TOT SCHAALVERGROTING VAN DE BESTUURLIJKE ORGANISATIE MOETEN
OVERGAAN NIEUWE VORMEN VAN BURGERPARTICIPATIE EN NIEUWE ARRANGEMEN
TEN VAN VOORZIENINGEN IN DORPSKERNEN EN STADSWIJKEN TE ORGANISEREN
'EEF RUIMTE AAN DEBAT OVER GEMEENSCHAPPELIJKE WAARDEN
%EN GEMEENSCHAP KAN PER DE«NITIE ALLEEN MAAR BESTAAN OMDAT DE LEDEN
IETS MET ELKAAR GEMEENSCHAPPELIJK HEBBEN $AT KAN EEN GEDEELD BELANG
ZIJN BIJVOORBEELD HET VOORKOMEN VAN EEN OVERSTROMING MAAR HET KAN OOK
EEN GEZAMENLIJK GEVOELDE IDENTITEIT ZIJN (ET OMGEKEERDE KAN OOK GEBEU
REN -ENSEN MET EEN ONDERLING GEVOELDE STERKE IDENTITEIT KUNNEN ANDEREN
UITSLUITEN OM TE PRO«TEREN VAN EEN BEPAALD BELANG !LS IDENTITEIT EEN REDEN
IS OM ANDEREN UIT TE SLUITEN STAAT DAT HAAKS OP HET BEGINSEL VAN SOLIDARITEIT
)N DE CHRISTENDEMOCRATIE NEEMT HET RESPECT VOOR IDENTITEIT VAN MENSEN
EN GROEPEN EEN BELANGRIJKE PLAATS IN -AAR IDENTITEIT IS DAARBIJ NOOIT EEN
VOORWENDSEL OM ANDEREN UIT TE SLUITEN )EDEREEN MOET DE KANS KRIJGEN OM
BIJ TE DRAGEN TOT HET BONUM COMMUNE EN BIJGEVOLG ZAL OOK IEDEREEN DIE
DAARTOE BEREID IS MOETEN WORDEN INGESLOTEN IN DE GEMEENSCHAP $E BASIS
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VAN SOLIDARITEIT IS NIET OF JE EEN BEPAALD BELANG DIENT OF BIJ EEN BEPAALDE
GROEP HOORT MAAR OF JE MET ALLE ANDERE LEDEN VAN DE GEMEENSCHAP DE WAAR
DEN ONDERSCHRIJFT DIE DIEPER GAAN DAN SPECI«EKE BELANGEN OF KENMERKEN
VAN EEN DEEL GROEPERING )N EEN PLURIFORME SAMENLEVING IS ER RUIMTE VOOR
VEELVORMIGHEID EN VEELKLEURIGHEID MAAR RUIMTE ZONDER GEMEENSCHAP
PELIJKE GRENZEN BESTAAT NIET $E SAMENLEVING IS ALS EEN GLAS IN LOODRAAM
MET VEELKLEURIGE DELEN DIE BIJ ELKAAR WORDEN GEHOUDEN DOOR HET LOOD EN
HET RAAMWERK )N EEN DEMOCRATIE VERONDERSTELT DIT EEN PERMANENT DISCOURS
OVER WAT DE GEMEENSCHAPPELIJKE WAARDEN ZIJN DIE DE DELEN UIT DE SAMEN
LEVING TOT EEN GEHEEL MAKEN !LS MEN UIT RESPECT VOOR HET CULTUREEL PLURA
LISME HET DEBAT OVER DE GEMEENSCHAPPELIJKE WAARDEN NIET DURFT TE VOEREN
VALT DE SAMENLEVING ALS LOS ZAND UITEEN $AT GELDT NIET ALLEEN OP HET NIVEAU
VAN BUURT WIJK OF DORP MAAR OOK VOOR HET LAND EN %UROPA
"ESLUIT
$OOR HET VERBINDEN VAN DE BEGRIPPEN SOLIDARITEIT SUBSIDIARITEIT EN DE
MOCRATIE ONTSTAAT EEN DYNAMISCHE DRIEHOEK )N HET MIDDELPUNT VAN DIE
DRIEHOEK DIENT HET CDA ZICH TE POSITIONEREN MIDDEN IN DE SAMENLEVING
MIDDEN IN DE GEMEENSCHAPPEN
7ANNEER DE DYNAMISCHE KRACHT VAN DE SAMENLEVING ONBENUT BLIJFT
ZULLEN VITALE VORMEN VAN GEMEENSCHAPSBELEVING EN SOLIDARITEIT ERODEREN
/P DEN DUUR ZAL DEZE EROSIE EEN CRISIS VEROORZAKEN IN HET FUNCTIONEREN VAN
DE DEMOCRATIE %EN VITALE DEMOCRATIE EN GEMEENSCHAPPEN WAARIN MEN
SEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ELKAAR NEMEN ZIJN ECHTER JUIST NODIG VOOR
DE BESCHERMING VAN MENSELIJKE WAARDIGHEID DIE HET EINDDOEL IS VAN HET
CHRISTELIJK SOCIAAL DENKEN


/PUFO

 $BSJUBTJO7FSJUBUF IV  
 $BSJUBTJO7FSJUBUF V   
 -ANCUR /LSON 5IFMPHJDPGDPMMFDUJWF
BDUJPO1VCMJDHPPETBOEUIFUIFPSZPG
HSPVQT #AMBRIDGE MA (ARVARD 5NI
VERSITY 0RESS 
 :IE OOK * VAN DEN $OEL %FNPLSBUJF
FOXFMWBBSUTUIFPSJF TWEEDE GEHEEL
HERZIENE DRUK  !LPHEN AAN DEN 2IJN
3AMSOM 
 CDA 3TRATEGISCH "ERAAD  ,JF[FO
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6AN 'ENNEP  0IETER *AN $IJKMAN
(ANS -ARTIEN TEN .APEL -AARTEN .EU
TEBOOM EN (ENK 6ROOM %FMBTUWBOHF
MJKLIFJECDV :OMER   !MSTERDAM
"OOM 
 $BSJUBTJO7FSJUBUF V  
 )N DE !CHTERHOEK WORDEN BIJVOORBEELD
INITIATIEVEN GEBUNDELD VOOR EEN DUUR
ZAME ENERGIECOyPERATIE

4PMJEBSJUFJUFOEF
«OBODJFFMFDPOPNJTDIF
DSJTJTJO/FEFSMBOE



3OLIDARITEIT TUSSEN GENERATIES
VRAAGT OM HERVORMING VAN DE
SOCIALE ZEKERHEID
$PMMFDUJFWFBSSBOHFNFOUFONPFUFOGBJS[JKOWPPSEFWFSTDIJM
MFOEFHFOFSBUJFT PNIFUESBBHWMBLFSWBOUFLVOOFOCFIPV
EFO%BUJTOJFUBMMFFOVJUTPDJBBM NBBSPPLVJUFDPOPNJTDI
PPHQVOUWBOCFMBOH%FTPMJEBSJUFJUUVTTFOKPOHFOPVETUBBU
FDIUFSJOUPFOFNFOEFNBUFPOEFSESVL7PPSBMEFUPFOFNFO
EFJOLPNFOTPWFSESBDIUFOWBOKPOHOBBSPVEBMTHFWPMHWBO
EFEFNPHSB«TDIFWFSTDIVJWJOHFOHFWFOBBOMFJEJOHPNUF
LPNFOUPUFFOFWFOXJDIUJHFSWFSEFMJOHWBOEFMBTUFOUVTTFO
EFHFOFSBUJFT
DOOR ,FFT(PVETXBBSE
$E AUTEUR IS HOOGLERAAR ECONOMIE EN BIJZONDER HOOGLERAAR SOCIALE ZEKERHEID AAN DE
5NIVERSITEIT ,EIDEN

!AN VEEL COLLECTIEVE REGELINGEN LIGT SOLIDARITEIT TUSSEN JONG EN OUD
TEN GRONDSLAG $E BELANGRIJKSTE REGELINGEN WAARVOOR DIT GELDT ZIJN DE ZORG
VERZEKERINGEN :ORGVERZEKERINGSWET EN AWBZ EN DE PENSIOENEN AOW
EN AANVULLENDE PENSIOENEN  $E KOSTEN VOOR PENSIOENEN EN ZORG WORDEN
VOOR HET OVERGROTE GEDEELTE DOOR JONGERE GENERATIES OPGEBRACHT 5ITERAARD
HEEFT BIJ DE VORMGEVING VAN DEZE ARRANGEMENTEN DE OVERWEGING CENTRAAL
GESTAAN DAT JONGEREN ZELF OOK OUDER WORDEN EN TE ZIJNER TIJD OP HUN BEURT
PRO«TEREN VAN DE SOLIDARITEIT VAN DE GENERATIES DIE DAN PREMIE BETALEN
-AAR ER IS AL DIKWIJLS OP GEWEZEN DAT DE SOLIDARITEIT TUSSEN JONG EN OUD
ONDER DRUK KAN KOMEN TE STAAN $AAR ZIJN VERSCHILLENDE REDENEN VOOR $E
EERSTE REDEN IS VANZELFSPREKEND DE SCHERP VERANDERENDE DEMOGRA«SCHE
VERHOUDINGEN HET AANTAL GEPENSIONEERDEN NEEMT STERK TOE TERWIJL DE
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PREMIEPLICHTIGE BEROEPSBEVOLKING ¬INK ZAL KRIMPEN $AT ZAL BIJ ONGEWIJ
ZIGDE REGELINGEN EEN STERK OPLOPENDE LAST OP JONGERE GENERATIES LEGGEN
-AAR ER IS NOG EEN ANDERE ONTWIKKELING DIE MOGELIJK EEN ANDER LICHT WERPT
OP DE SOLIDARITEIT TUSSEN GENERATIES DE INKOMENSTREND VOOR OUDEREN IS
GUNSTIGER DAN DIE VOOR JONGEREN OOK AL MOET DIT BEELD DE LAATSTE JAREN WEL
GENUANCEERD WORDEN VANWEGE DE INDEXATIE KORTINGEN BIJ DE PENSIOENEN
.IETTEMIN HEBBEN VEEL OUDEREN EEN BETERE «NANCIpLE POSITIE DAN JONGEREN
$AT ROEPT DE VRAAG OP OF ER OOK GEEN
SPRAKE ZOU MOETEN ZIJN VAN SOLIDARI
TEIT IN OMGEKEERDE RICHTING
7BOEF[JKEFWBOKPOHFSFO
6AN DE ZIJDE VAN JONGEREN KOMEN
LPNFOJOUPFOFNFOEFNBUF
IN TOENEMENDE MATE SIGNALEN VAN
TJHOBMFOWBOPOWSFEF
ONVREDE !AN DE ENE KANT MOETEN
ZE VERPLICHT AAN COLLECTIEVE ARRAN
GEMENTEN BIJDRAGEN TERWIJL ZE AAN
DE ANDERE KANT ERVAN UITGAAN DAT ZE DAAR ZELF TE ZIJNER TIJD VEEL MINDER VAN
ZULLEN PRO«TEREN VANWEGE DE TE VERWACHTEN VERSOBERINGEN VAN BEPAALDE
VOORZIENINGEN $AT LEIDT TOT PLEIDOOIEN VOOR DRASTISCHE VERANDERINGEN IN
DIVERSE SOCIALE REGELINGEN
)N DIT ARTIKEL WORDEN DEZE ONTWIKKELINGEN GEANALYSEERD EN WORDEN MO
GELIJKE CONSEQUENTIES VOOR HET BELEID GESCHETST
7AT DRAAGT JONG BIJ AAN OUD
"IJ DE «NANCIERING VAN DE AOW WORDT HET OMSLAGSTELSEL GEHANTEERD WAARIN
DE JAARLIJKSE UITKERINGSLAST WORDT OMGESLAGEN OVER DE PREMIEPLICHTIGEN
$E PREMIEBETALERS ZIJN JONGER DAN  JAAR OVER DE AOW UITKERING ZELF
WORDT GEEN PREMIE MEER BETAALD $AT BETEKENT DAT ER SYSTEMATISCHE INKO
MENSOVERDRACHTEN PLAATSVINDEN VAN  MINNERS NAAR  PLUSSERS *ONGE
REN ZIJN IN DIT SYSTEEM SOLIDAIR MET OUDEREN
6OOR DE ZORGVERZEKERINGEN :VW EN AWBZ BETALEN OUDEREN WEL PREMIE
-AAR DEZE PREMIE IS GELIJK VOOR JONG EN OUD TERWIJL HET GEBRUIK VAN DE
ZORGVERZEKERINGEN DOOR OUDEREN AANZIENLIJK HOGER IS DAN HET GEBRUIK DOOR
JONGEREN $AT GELDT VOOR DE :VW MAAR IN NOG STERKERE MATE VOOR DE AWBZ
WAARVAN EEN BELANGRIJK DEEL BESTAAT UIT LANGDURIGE OUDERENZORG
(ET -INISTERIE VAN SZW HEEFT ONDERZOEK GEDAAN NAAR DE RELATIEVE BETE
KENIS VAN DE INKOMENSOVERDRACHTEN VAN JONG NAAR OUD IN HET KADER VAN DE
AOW EN DE ZORGVERZEKERINGEN $AARTOE IS GEKEKEN NAAR HET INKOMEN VAN
OUDEREN INCLUSIEF HET PRO«JT VAN VERSTREKKINGEN :VW EN AWBZ $AARVAN
WORDEN DE DOOR OUDEREN BETAALDE PREMIES EN BELASTINGEN EN EIGEN BIJDRA
GEN AFGETROKKEN HETGEEN VERVOLGENS RESULTEERT IN HET TERTIAIR INKOMEN 0ER
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SALDO BLIJKT GEMIDDELD GENOMEN ONGEVEER VEERTIG PROCENT VAN HET TERTIAIRE
INKOMEN VAN OUDEREN EIGEN VERWORVEN INKOMEN TE ZIJN UIT AANVULLENDE
PENSIOENEN VERMOGEN OF ARBEIDSINKOMEN TERWIJL ONGEVEER ZESTIG PRO
CENT VAN HET INKOMEN VAN OUDEREN IS OVERGEDRAGEN DOOR JONGEREN (ET PER
CENTAGE OVERGEDRAGEN INKOMEN LOOPT OP MET DE LEEFTIJD OMDAT HET ZORGGE
BRUIK TOENEEMT MET DE LEEFTIJD MAAR LOOPT AF NAARMATE HET INKOMEN VAN
OUDEREN HOGER IS VANWEGE HOGERE BELASTINGEN PREMIES EN EIGEN BIJDRA
GEN  "IJ DEZE BEREKENINGEN VALLEN WEL ENIGE KANTTEKENINGEN TE PLAATSEN
MAAR DE ORDE VAN GROOTTE VAN DE UITKOMSTEN LIJKT REALISTISCH
"ELANGRIJKE KENMERKEN VAN HET STELSEL VAN AANVULLENDE PENSIOENEN IN
.EDERLAND ZIJN COLLECTIVITEIT EN SOLIDARITEIT "INNEN DE COLLECTIVITEIT WORDEN
RISICO¥S GEDEELD OOK TUSSEN GENERATIES -AAR OOK BIJ DE AANVULLENDE PEN
SIOENEN GELDT DAT ER SYSTEMATISCHE INKOMENSOVERDRACHTEN PLAATSVINDEN
VAN JONG NAAR OUD *ONG EN OUD BETALEN DEZELFDE PROCENTUELE PENSIOENPRE
MIE EN BOUWEN DAARMEE JAARLIJKS OOK EENZELFDE HOEVEELHEID PENSIOEN OP
BIJVOORBEELD  VAN HET LOON  $EZE ZOGEHETEN DOORSNEESYSTEMATIEK IM
PLICEERT EEN OVERDRACHT VAN JONG NAAR OUD OMDAT JONGEREN IN DIT SYSTEEM
ACTUARIEEL GEZIEN TE WEINIG PENSIOEN OPBOUWEN OMDAT HUN PREMIE INLEG
VEEL LANGER KAN RENDEREN DAN DE PREMIE INLEG VAN OUDERE WERKNEMERS $AT
HOEFT GEEN PROBLEEM TE ZIJN VOOR DEGENEN DIE HUN HELE WERKZAME LEVEN ON
DER DEZELFDE PENSIOENREGELING VALLEN OMDAT ZE DAN OP HOGERE LEEFTIJD PRO
«TEREN VAN EEN HOGERE OPBOUW -AAR MET EEN TOENEMENDE MOBILITEIT OP DE
ARBEIDSMARKT EN WISSELENDE ARBEIDSPATRONEN KAN DEZE SYSTEMATIEK SLECHT
UITPAKKEN $AT GELDT ZEKER VOOR DEGENEN DIE BIJVOORBEELD HALVERWEGE HUN
CARRInRE ZZP¥ER WORDEN $IE NEMEN TE WEINIG PENSIOENRECHTEN MEE IN VER
HOUDING TOT HUN INGELEGDE PREMIES "EREKENINGEN VAN HET CPB LATEN ZIEN
DAT DE DOORSNEEPREMIE INDERDAAD EEN OVERDRACHT VAN JONG NAAR OUD MET
ZICH MEEBRENGT %EN  JARIGE ONDERVINDT EEN NADEEL VAN CIRCA TWEE TOT TIEN
PROCENT VAN DE PENSIOENGRONDSLAG AFHANKELIJK VAN OPLEIDING EN GESLACHT
/PLOPENDE GRIJZE DRUK
$AT .EDERLAND NET ALS VEEL ANDERE LANDEN VERGRIJST WETEN WE AL HEEL LANG
(ET TEMPO WAARIN DAT GEBEURT WORDT NU ECHTER SNEL HOGER OMDAT DE BABY
BOOMGENERATIE VANAF DIT MOMENT DE  JARIGE LEEFTIJD BEREIKT TERWIJL DE
LEVENSVERWACHTING VEEL SNELLER TOENEEMT DAN TOT VOOR KORT WERD GEDACHT
)N  ZIJN ER NAAR SCHATTING   PLUSSERS PER HONDERD POTENTIEEL ECO
NOMISCH ACTIEVEN .A  ZAL DEZE ZOGEHETEN GRIJZE DRUK ENIGSZINS DALEN
MAAR OP EEN VEEL HOGER NIVEAU DAN NU BLIJVEN HANGEN
6ERGRIJZING KAN WORDEN GEZIEN ALS EEN GEVOLG VAN HOGERE WELVAART EN
BETERE GEZONDHEIDSZORG EN DUS VAN MAATSCHAPPELIJKE VOORUITGANG EN
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MOET DAAROM ZEKER NIET WORDEN GEKWALI«CEERD ALS EEN ¤PROBLEEM¥ -AAR
HET IS EVENZEER DUIDELIJK DAT DE VERDUBBELING VAN DE GRIJZE DRUK EEN FORSE
«NANCIpLE LAST MET ZICH MEEBRENGT (ET CPB HEEFT GESCHAT DAT DE COLLEC
TIEVE UITGAVEN VOORAL AOW EN ZORG ALS GEVOLG VAN DE VERGRIJZING TOT 
OPLOPEN MET ZEVEN PROVENT VAN HET BBP PER JAAR $AAR STAAT TEGENOVER DAT
DE COLLECTIEVE ONTVANGSTEN MET NAAR SCHATTING VIER PROCENT VAN HET BBP
TOENEMEN 0ER SALDO ONTSTAAT ER DUS EEN JAARLIJKS GAT VAN DRIE PROCENT VAN
HET BBP (ET CPB CONCLUDEERT HIERUIT DAT DE HUIDIGE ARRANGEMENTEN NIET
¤HOUDBAAR¥ZIJN IN DE ZIN DAT ZONDER BELEIDSAANPASSING DE OVERHEIDS«NAN
CIpN ZULLEN ONTSPOREN EN EEN GROEIENDE LAST ZAL WORDEN DOORGESCHOVEN
NAAR TOEKOMSTIGE GENERATIES
/VERIGENS ZULLEN DE ZORGUITGAVEN DE KOMENDE DECENNIA VEEL HARDER OP
LOPEN DAN ALLEEN ALS GEVOLG VAN DE VERGRIJZING 6OLGENS EEN RECENTE STUDIE
LOPEN DE ZORGUITGAVEN TUSSEN  EN  AFHANKELIJK VAN HET SCENARIO
TUSSEN ZES EN ACHTTIEN PROCENT VAN HET BBP OP
$E INKOMENSPOSITIE VAN OUDEREN
$E INKOMENSPOSITIE VAN OUDEREN IS ANDERS DAN VROEGER (ET BEELD DAT
OUDERDOM GELIJK OPGAAT MET ARMOEDE GAAT TEGENWOORDIG NIET MEER OP
(ET GEMIDDELDE INKOMEN VAN OUDEREN IS ZOWEL RELATIEF ALS ABSOLUUT TOE
GENOMEN 6ANAF  IS DE KOOPKRACHT VAN DE AOW ONGEVEER VERDUBBELD
EN DAT IS EEN GROTERE STIJGING DAN VAN HET MINIMUMLOON EN HET MODALE
LOON -EDE DAARDOOR IS DE ARMOEDE ONDER OUDEREN AANZIENLIJK AFGENOMEN
DEZE LIGT MET CIRCA DRIE PROCENT ONDER HET AANDEEL ARMEN ONDER DE TOTALE
BEVOLKING DAT CIRCA ZES PROCENT BEDRAAGT VOLGENS DE SCP DE«NITIE  3TEEDS
MEER OUDEREN HEBBEN NAAST HUN AOW OOK EEN SUBSTANTIEEL AANVULLEND
PENSIOEN $AAR STAAT WEL TEGENOVER DAT ER AAN DE ONDERKANT OOK EEN IN OM
VANG TOENEMENDE GROEP IS MET EEN ONVOLLEDIGE AOW OPBOUW -EER IN HET
ALGEMEEN BESTAAN ER BINNEN DE GROEP OUDEREN ¬INKE VERSCHILLEN $AT BEELD
IS OOK TERUG TE VINDEN ALS HET GAAT OM HET VERMOGEN 6OLGENS GEGEVENS VAN
HET CBS BESCHIKKEN VEEL OUDEREN OVER EEN AANZIENLIJK VERMOGEN MEDE
VANWEGE EIGENWONINGBEZIT ZEKER IN VERHOUDING TOT JONGEREN 7EL IS DAT
VERMOGENSBEZIT SCHEEF VERDEELD
$OOR DE STEEDS BETERE PENSIOENOPBOUW VAN NIEUWE COHORTEN  PLUS
SERS ZAL HET BESTEEDBAAR INKOMEN VAN OUDEREN VOLGENS ONDERZOEK VAN
HET -INISTERIE VAN SZW OOK IN DE TOEKOMST GEMIDDELD GENOMEN VERDER
TOENEMEN /UDEREN ZIJN IN DE TOEKOMST STEEDS HOGER OPGELEID HEBBEN
VAKER EEN HOGER LOON GEHAD EN ONTVANGEN DAARDOOR EEN HOGER PENSIOEN
$E ARBEIDSPARTICIPATIE VAN VROUWEN IS HOGER WAARDOOR ER OOK MEER PEN
SIOEN DOOR HEN WORDT OPGEBOUWD "IJ NIEUWE GENERATIES OUDEREN ZAL VEEL
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VAKER EEN DUBBEL AANVULLEND PENSIOEN VOORKOMEN 6OORAL DAARDOOR ZAL DE
INKOMENSONTWIKKELING VAN OUDEREN TOT  GUNSTIGER ZIJN DAN DIE VAN
JONGEREN /PMERKELIJKE UITKOMST VAN HET ONDERZOEK IS DAT HET MEDIANE
INKOMEN VAN  PLUSSERS DAT VAN
 TOT  JARIGEN ROND  ZAL GAAN
%FJOLPNFOTPOUXJLLFMJOHWBO
OVERTREFFEN EN IN  ZELFS ZO¥N TIEN
PROCENT HOGER ZAL LIGGEN $IT ONDER
PVEFSFO[BMUPUHVOTUJHFS
ZOEK IS VAN ENIGE JAREN GELEDEN EN
[JKOEBOEJFWBOKPOHFSFO
HET BEELD ZAL DE LAATSTE JAREN ONGE
TWIJFELD MINDER GUNSTIG ZIJN GEWOR
DEN ALS GEVOLG VAN DE INDEXATIEKORTINGEN WAARMEE VEEL GEPENSIONEERDEN
ZIJN GECONFRONTEERD EN NOG ZULLEN WORDEN GECONFRONTEERD -AAR DE TREND
VAN EEN RELATIEF GUNSTIGE INKOMENSONTWIKKELING VAN OUDEREN TEN OPZICHTE
VAN JONGEREN WORDT OOK DOOR ANDER ONDERZOEK BEVESTIGD
#ONSEQUENTIES VOOR HET BELEID
$E ¬INKE INKOMENSOVERDRACHTEN VAN JONG NAAR OUD DIE ALS GEVOLG VAN
DE DEMOGRA«SCHE VERSCHUIVINGEN BIJ ONGEWIJZIGD BELEID VERDER ZOUDEN
TOENEMEN GEVEN AANLEIDING OM TE BEZIEN WELKE BELEIDSOPTIES ER ZIJN OM
EEN EVENWICHTIGER VERDELING VAN DE LASTEN VAN PENSIOENEN EN ZORG OVER DE
GENERATIES TE REALISEREN
4EN AANZIEN VAN DE AOW IS HET EEN BELEIDSOPTIE OM OUDEREN ZELF MEE TE
LATEN BETALEN AAN DE STIJGENDE KOSTEN VAN DE AOW $AT KAN VIA EEN PREMIE
PLICHT OF VIA «NANCIERING UIT DE ALGEMENE MIDDELEN «SCALISERING  /VERI
GENS TREF JE DAARMEE ALLEEN DE INKOMENS BOVEN DE AOW UITKERING VANWEGE
DE NETTO NETTOKOPPELING VAN DE AOW AAN HET MINIMUMLOON
!LS GEVOLG VAN DE IN  GEtNTRODUCEERDE PREMIEMAXIMERING IS ER
SPRAKE VAN EEN TOENEMENDE BIJDRAGE UIT DE ALGEMENE MIDDELEN EN DUS EEN
GELEIDELIJKE «SCALISERING VAN DE AOW 6OLLEDIGE «SCALISERING ZOU VOLGENS
HET CPB EEN OPBRENGST VAN   VAN HET BBP OPLEVEREN EN DRAAGT DUS ¬INK
BIJ AAN HET OPLOSSEN VAN HET HOUDBAARHEIDSPROBLEEM
/NDER ANDERE DE SER IS VOORSTANDER VAN VERSNELDE VERDERE «SCALISERING
$OOR MIDDEL VAN «SCALISERING WORDT ALDUS DE SER DE LAST OP TOEKOMSTIG
WERKENDEN VERMINDERD EN WORDT EEN EVENWICHTIGER NETTO INKOMENSONT
WIKKELING TUSSEN OUDEREN EN JONGEREN GEREALISEERD (ET BETREFT ECHTER EEN
POLITIEK GEVOELIG THEMA ZO BLEEK ENIGE JAREN GELEDEN "INNEN HET KABINET
"ALKENENDE IV WAREN DE MENINGEN OVER «SCALISERING VERDEELD 5ITEINDELIJK
HEEFT DAT KABINET WEL VOOR OUDEREN EEN ZOGENOEMDE HOUDBAARHEIDSBIJ
DRAGE NAAR DRAAGKRACHT INGEVOERD $OOR AANPASSING VAN DE GRENS VAN DE
TWEEDE BELASTINGSCHIJF GAAN OUDEREN IETS MEER BELASTING BETALEN -AAR
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DEZE MAATREGEL LEVERT SLECHTS EEN BEPERKTE BIJDRAGE AAN HET OPLOSSEN VAN
HET HOUDBAARHEIDSPROBLEEM EN AAN EEN GELIJKMATIGER INKOMENSONTWIKKE
LING VAN JONG EN OUD (ET THEMA «SCALISERING VAN DE AOW ZAL VROEG OF LAAT
WAARSCHIJNLIJK TERUGKEREN OP DE POLITIEKE AGENDA
$E KOSTEN VAN DE GEZONDHEIDSZORG EN DAARMEE DE PREMIELAST LOPEN DE
KOMENDE DECENNIA DERMATE SNEL OP DAT HET ZEER DE VRAAG IS OF DE PREMIEBE
TALERS BEREID ZULLEN ZIJN DEZE AANZIENLIJKE EXTRA SOLIDARITEIT OP TE BRENGEN
!LS KOSTENBESPARINGEN ONVOLDOENDE SOELAAS BIEDEN IS DE VOOR DE HAND
LIGGENDE BELEIDSOPTIE OM TE KIEZEN VOOR HOGERE EIGEN BIJDRAGEN VAN ZORG
GEBRUIKERS DIE NU IN .EDERLAND RELATIEF LAAG ZIJN  $E LASTEN DAARVAN ZUL
LEN NAAR VERHOUDING ZWAARDER OP OUDEREN DRUKKEN -EER SPECI«EK ZOUDEN
DE EIGEN BIJDRAGEN VOOR GEBRUIK VAN AWBZ VOORZIENINGEN KUNNEN WORDEN
VERHOOGD )N IEDER GEVAL ZAL DE DRUK VAN DE COLLECTIEVE ZORGPREMIES DIE
RELATIEF MEER DOOR JONGEREN WORDEN BETAALD AFNEMEN $E +AM EN $ONDERS
NOEMEN OOK DE MOGELIJKHEID OM OUDEREN EEN HOGERE AWBZ PREMIE TE LATEN
BETALEN .OG EEN ANDERE BELEIDSOPTIE DIE STEEDS VAKER WORDT GENOEMD IS
INVOERING VAN ZORGSPAREN $EZE OPTIE KAN ZINVOL ZIJN ALS HET GAAT OM MEER
VOORSPELBARE KOSTEN $AARBIJ KAN HET OOK GAAN OM OUDERENZORG :ORGSPA
REN IS EEN ANDER MIDDEL OM GEBRUIKERS VAN DE ZORG ZELF EEN GROTER DEEL VAN
DE KOSTEN TE LATEN DEKKEN %R ZIJN MEERDERE VARIANTEN VAN DEZE BELEIDSOP
TIE DENKBAAR EN ER KLEVEN OOK WEL PROBLEMEN AAN .IETTEMIN BIEDT ZORGSPA
REN OOK EEN MOGELIJKHEID OM DE DRUK OP INTERGENERATIONELE SOLIDARITEIT ALS
GEVOLG VAN STIJGENDE ZORGUITGAVEN TE VERMINDEREN
(ET DEBAT OVER DE SOLIDARITEIT TUSSEN JONG EN OUD SPEELT MET NAME RE
CENTELIJK OOK ZEER STERK BIJ DE AANVULLENDE PENSIOENEN !LS HET GAAT OM
HET RECENTE PENSIOENAKKOORD VORMEN DE EFFECTEN OP DE VERSCHILLENDE GE
NERATIES ZELFS EEN VAN DE BELANGRIJKSTE DISCUSSIEPUNTEN %EN VEELGEHOORD
BEZWAAR TEGEN HET PENSIOENAKKOORD IS DAT EEN TE HOGE REKENRENTE VOOR DE
WAARDERING VAN DE VERPLICHTINGEN IS VOORGESTELD MAXIMAAL HET VERWACHTE
RENDEMENT WAARDOOR DE «NANCIpLE POSITIE VAN DE PENSIOENFONDSEN OP
PAPIER VERBETERT !LS GEVOLG DAARVAN ZOUDEN PENSIOENFONDSEN SNELLER KUN
NEN INDEXEREN WAARDOOR DE POT VOOR JONGERE GENERATIES LEGER RAAKT (ET
IS ECHTER NIET OP VOORHAND DUIDELIJK WAT DE GENERATIE EFFECTEN ZIJN VAN HET
PENSIOENAKKOORD OMDAT VEEL MEER FACTOREN DAAR INVLOED OP HEBBEN $AT
WORDT BEVESTIGD DOOR EEN RECENTE STUDIE VAN HET CPB WAARUIT OVERIGENS
BLIJKT DAT DE GENERATIE EFFECTEN VAN EEN OVERGANG NAAR HET NIEUWE REpLE
PENSIOENCONTRACT VOOR EEN GEMIDDELD FONDS BEPERKT ZIJN
$E COMMISSIE 'OUDSWAARD HEEFT GEADVISEERD OM OOK DE HIERVOOR BE
SPROKEN DOORSNEESYSTEMATIEK KRITISCH TEGEN HET LICHT TE HOUDEN /VER
WOGEN ZOU KUNNEN WORDEN OM TOT EEN MEER DEGRESSIEVE LEEFTIJDSAFHANKE
LIJKE PENSIOENOPBOUW TE KOMEN $E OPBOUW VAN JONGEREN KOMT DAN BETER
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OVEREEN MET DE INLEGDE PREMIE $AARDOOR WORDEN DE INKOMENSOVERDRACH
TEN VAN JONG NAAR OUD BEPERKT 4EVENS WORDT DE MOBILITEIT OP DE ARBEIDS
MARKT ONDERSTEUND OMDAT DEGENEN DIE EEN OVERSTAP MAKEN EEN ¤FAIRDERE¥
PENSIOENOPBOUW KUNNEN MEENEMEN
"ESLUIT
)N HET VOORGAANDE ZIJN VERSCHILLENDE HERVORMINGEN BESPROKEN OM OUDE
REN EN MET NAME DE MEER KAPITAALKRACHTIGEN ONDER HEN MEER TE LATEN
BIJDRAGEN AAN DE KOSTEN VAN AOW AANVULLENDE PENSIOENEN EN ZORG $AT IS
UITERAARD GEEN DOEL OP ZICH MAAR KAN HELPEN VOORKOMEN DAT DE BALANS TUS
SEN GENERATIES GAAT DOORSLAAN IN HET NADEEL VAN JONGEREN ZOALS BIJ ONGEWIJ
ZIGD BELEID DREIGT TE GEBEUREN #OLLECTIEVE ARRANGEMENTEN MOETEN FAIR ZIJN
VOOR DE VERSCHILLENDE GENERATIES OM HET DRAAGVLAK VOOR DEZE ARRANGEMEN
TEN TE KUNNEN BEHOUDEN $AT IS NIET ALLEEN UIT SOCIAAL MAAR OOK UIT ECO
NOMISCH OOGPUNT VAN BELANG /N
DERZOEK LAAT BIJVOORBEELD ZIEN DAT
$PMMFDUJFWFBSSBOHFNFOUFO
RISICODELING TUSSEN GENERATIES BIJ
PENSIOENEN AANZIENLIJKE WELVAARTS
NPFUFOGBJS[JKOWPPSEF
VOORDELEN MET ZICH MEEBRENGT
WFSTDIJMMFOEFHFOFSBUJFT 
-AAR WAT IS EEN FAIRE VERDELING
PNIFUESBBHWMBLFSWBOUF
OVER GENERATIES (ET CPB KIJKT DAAR
LVOOFOCFIPVEFO
VOOR NAAR HET NETTO PRO«JT VAN COL
LECTIEVE VOORZIENINGEN %EN ANDER
PRAKTISCH RICHTSNOER VOOR HET BELEID ZOU HET DOOR DE SER GENOEMDE CRITE
RIUM VAN EEN EVENWICHTIGE NETTO INKOMENSONTWIKKELING VAN OUD EN JONG
KUNNEN ZIJN (OE DAN OOK DE SOLIDAIRE VERHOUDINGEN TUSSEN DE GENERATIES
ZULLEN DE KOMENDE TIJD EEN BELANGRIJK THEMA ZIJN


/PUFO

 :IE BIJVOORBEELD 'NL
 -INISTERIE VAN SZW %FUPFLPNTUJHF
JOLPNFOTQPTJUJFWBOPVEFSFO 7ERKDO
CUMENT  $EN (AAG SZW 
 :O WORDT HET PRO«JT VAN OUDEREN VAN
ANDERE VOORZIENINGEN ZOALS OPENBAAR
VERVOER INFRASTRUCTUUR CULTUUR EN
DERGELIJKE NIET BIJ HET TERTIAIR INKOMEN
MEEGETELD TERWIJL WEL ALLE DOOR OUDEREN
BETAALDE HEF«NGEN WORDEN AFGETROKKEN
VAN HET DOOR JONGEREN OVERGEDRAGEN IN
KOMEN $AT LEIDT TOT EEN ONDERSCHATTING
VAN DE RELATIEVE BETEKENIS VAN HET DOOR
JONGEREN OVERGEDRAGEN INKOMEN
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 * "ONENKAMP EN % 7ESTERHOUT ¤!NT
WOORD OP ENKELE VRAGEN VAN DE #OMMIS
SIE 4OEKOMSTBESTENDIGHEID !ANVULLENDE
0ENSIOENREGELINGEN¥ CPB -EMORAN
DUM  $EN (AAG  JANUARI 
 !LBERT VAN DER (ORST EA 7FSHSJK[JOH
WFSEFFME5PFLPNTUWBOEF/FEFSMBOETF
0WFSIFJETGJOBODJqO $EN (AAG CPB

 ! VAN DER (ORST &!- VAN %RP EN
*&- DE *ONG ¤:ORGUITGAVEN¥ IN *(-
$ONDERS EN #! DE +AM RED ;PSH
WFS[FLFSE /BBSIPVECBSF«OBODJFSJOH
WPPSEFHF[POEIFJET[PSH $EN (AAG
3DU  PP  
 :IE #OMMISSIE 4OEKOMSTBESTENDIGHEID

+EES 'OUDSWAARD
4PMJEBSJUFJUUVTTFOHFOFSBUJFTWSBBHUPNIFSWPSNJOHWBOEFTPDJBMF[FLFSIFJE












!ANVULLENDE 0ENSIOENREGELINGEN &FO
TUFSLFUXFFEFQJKMFS/BBSFFOUPFLPNTUCF
TUFOEJHTUFMTFMWBOBBOWVMMFOEFQFOTJPF
OFO $EN (AAG 
-INISTERIE VAN SZW 
3OCIAAL %CONOMISCHE 2AAD 8FMWBBSUT
HSPFJEPPSFOWPPSJFEFSFFO"EWJFTPWFS
IFUTPDJBBMFDPOPNJTDICFMFJEPQNJE
EFMMBOHFUFSNJKO !DVIES    $EN
(AAG SER 
:IE +0 'OUDSWAARD ¤&ISCALISERING
ALS SYMBOOL¥ 5JKETDISJGUWPPS0QFOCBSF
'JOBODJqO   NR  PP  
#! DE +AM EN *(- $ONDERS ¤:ORG
VERZEKERD¥ IN $ONDERS EN $E +AM
 PP  
! (USSEM . +ORTLEVE EN 7 "ROUWER
¤6ERPLICHT ZORGSPAREN ALS BELEIDSOPTIE¥
&DPOPNJTDI4UBUJTUJTDIF#FSJDIUFO 
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 NR   JUNI PP  
 , "OVENBERG * &RIJNS + 'OUDSWAARD
EN 4H .IJMAN ¤3OCIALE PARTNERS ZETTEN
GROTE STAPPEN OP WEG NAAR ROBUUST PEN
SIOENSTELSEL¥ .F+VEJDF   JUNI 
 #ENTRAAL 0LANBUREAU (FOFSBUJFFGGFDUFO
1FOTJPFOBLLPPSE CPB .OTITIE  $EN
(AAG CPB  MEI 
 :IE #OMMISSIE 4OEKOMSTBESTENDIGHEID
!ANVULLENDE 0ENSIOENREGELINGEN 
PP  
 %R ZIJN OOK COMPLICATIES AAN DEZE BE
LEIDSOPTIE VERBONDEN WAARONDER MOGE
LIJK HOGE OVERGANGSKOSTEN ZODAT NADER
ONDERZOEK NOODZAKELIJK IS
 :IE 3' VAN DER ,ECQ EN /7 3TEENBEEK
RED ,PTUFOFOCBUFOWBODPMMFDUJFWF
QFOTJPFOTZTUFNFO $EVENTER +LUWER




'EZONDHEIDSZORG
ONBEGRENSDE VRAAG
BEGRENSDE SOLIDARITEIT
%FBMNBBSVJUEJKFOEFWSBBHOBBSHF[POEIFJEFO[PSHFOFS
[JKETFOTDIBBSTFNJEEFMFOBOEFS[JKET[FUUFOEFTPMJEBSJUFJU
JOEFHF[POEIFJET[PSHPOEFSESVL%JUWSBBHUPNFFOEJFQ
HBBOEFCF[JOOJOHPQPOTHF[POEIFJETCFHSJQFOEFXJK[F
XBBSPQXFTPMJEBSJUFJUWPSNHFWFO)FSWPSNJOHFO[JKOOPEJH
WPPSEFIPVECBBSIFJEWBOEFTPMJEBSJUFJUUVTTFOHF[POEFO
[JFL SJKLFOBSN XFSLFOEFOFOOJFUXFSLFOEFO KPOHFOPVE 
FOUVTTFOIVJEJHFFOUPFLPNTUJHFHFOFSBUJFT)FUQVOUXBBS
PQXJKPO[FWFSXBDIUJOHFOWBOEFTPMJEBSJUFJUUVTTFOHF[POE
FO[JFLNPFUFOCJKTUFMMFOJTCFSFJLU
DOOR (FSBSE"EFMBBS3BZNPOE(SBEVT
!DELAAR IS ADVISEUR IN DE GEZONDHEIDSZORG 'RADUS IS DIRECTEUR VAN HET 7ETENSCHAP
PELIJK )NSTITUUT VOOR HET #$!

/NS ZORGSTELSEL KENT EEN VER DOORGEVOERDE SOLIDARITEIT TUSSEN GEZOND
EN ZIEK EN EEN ROYALE PUBLIEKE BEKOSTIGING $E VRAAG NAAR ZORG IS EVENWEL
NIET GENEIGD ZICHZELF TE BEGRENZEN (ET AANDEEL VAN DE PUBLIEKE ZORGUITGA
VEN IN HET BRUTO BINNENLANDS PRODUCT BBP VERTIENVOUDIGDE TUSSEN 
EN  "IJ ONGEWIJZIGD BELEID ZAL DIT STIJGEN VAN  PROCENT IN  NAAR 
PROCENT IN  )N HET CPB SCENARIO ¤BETERE ZORG¥ IS DIT ZELFS  PROCENT -O
DALE TWEEVERDIENERS DRAGEN DAN  PROCENT VAN HUN BRUTO INKOMEN AF AAN
PUBLIEKE ZORGKOSTEN $IT BRENGT DE GRENS VAN HET EENRICHTINGSVERKEER VAN
DE SOLIDARITEIT TUSSEN GEZOND EN ZIEK IN ZICHT 7ILLEN WE COLLECTIEVE SOLIDA
RITEIT HANDHAVEN DAN ZAL ZORGVERLENING ZUINIGER EN DOELMATIGER INGERICHT
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MOETEN WORDEN /OK IS IN DE BEKOSTIGING EEN VERSCHUIVING NODIG VAN PU
BLIEK NAAR PRIVAAT 5ITEINDELIJK VRAAGT DE PROBLEMATIEK WEGENS DE INHERENTE
SPANNING TUSSEN EEN ALMAAR GROEIENDE ZORGVRAAG ENERZIJDS EN EEN DOOR DE
BEPERKTE MIDDELEN BEGRENSDE SOLIDARITEIT ANDERZIJDS OM BEZINNING OP WAT
GEZOND IS EN WAT ZIEK WAT BIJ HET LEVEN HOORT EN WAT NIET EN WAT DIT BETEKENT
VOOR DE SOLIDARITEIT TUSSEN GEZONDEN EN ZIEKEN
/NBEGRENSDE VRAAG NAAR GEZONDHEID
$E VRAAG NAAR GEZONDHEID EN ZORG IS NIET GENEIGD ZICHZELF TE BEGRENZEN
(ET GEZONDHEIDSBEGRIP KAN ONEINDIG WORDEN OPGEREKT OMDAT WE ONZE
LICHAMELIJKE EN PSYCHISCHE TOESTAND NIET SNEL ALS VOLMAAKT ERVAREN 'EDU
RENDE DE AFGELOPEN HALVE EEUW ZIJN VRAAG NAAR EN AANBOD VAN ZORG IN EEN
STROOMVERSNELLING GERAAKT
/M TE BEGINNEN IS MEDISCH GEZIEN VEEL MEER MOGELIJK GEWORDEN (ET AAN
BOD VAN MEDISCHE MOGELIJKHEDEN WERKT DAARDOOR MINDER BEGRENZEND OP
DE VRAAG 7E ZIJN GENEIGD GERAAKT DE PROBLEMEN MET DE MOGELIJKHEDEN DER
MEDISCHE WETENSCHAP EN TECHNIEK OP TE LOSSEN EN HET LEVEN ERMEE TE BEHEER
SEN $E BEHOEFTEN AAN GEZONDHEID EN ZORG LOPEN PARALLEL MET ¤EEN DOOR EEN
VOORUITGANGSGELOOF BEZIELDE MEDISCHE WETENSCHAP¥ !ANGEZIEN MEDISCHE
WETENSCHAP ALS ANTWOORD WORDT GEZIEN OP EEN VRAAG DIE ONVERZADIGBAAR IS
KAN EEN ONEINDIGE SPIRAAL ONTSTAAN !AN DE ENE KANT DRINGEN ZICH HIER DE
INGRIJPENDE AFWEGINGEN OP RONDOM HET LEVENSEINDE EN DE INZET VAN DURE
BEHANDELINGEN VOOR EEN GERINGE LEVENSVERLENGING !AN DE ANDERE KANT DOET
ZICH MEDICALISERING VOOR DE NEIGING OM DAT WAT OOIT ALS ONGEMAK OF KWAAL
TJE WERD GEZIEN NU ALS ZIEKTE TE BENOEMEN EN TE BEHANDELEN
(IERMEE KOMEN WE OP DE VOLGENDE ONTWIKKELING DIE VRAAG NAAR EN AAN
BOD VAN ZORG VOORTSTUWT DE VERABSOLUTERING VAN GEZONDHEID EN EEN LANG
LEVEN ALS GEVOLG VAN HET VERDWIJNEN VAN GELOOF IN EEN LEVEN BUITEN EN NA
DIT LEVEN 3TEEDS MINDER MENSEN
HERKENNEN IETS VAN HET GEDULDIG
(F[POEIFJEFOFFOMBOHMFWFO
DRAGEN VAN LEED ALS KENMERKEND
WFSBCTPMVUFSFOBMTHFWPMHWBO
ELEMENT VAN DE CHRISTELIJKE LEVENS
WIJZE EN CULTUUR :IEKTE EN PIJN
IFUWFSEXJKOFOWBOHFMPPGJOFFO
KONDEN ERVAREN WORDEN ALS STRAF VAN
MFWFOCVJUFOFOOBEJUMFWFO
HOGERHAND OF STONDEN IN HET TEKEN
VAN HET MEEDRAGEN VAN HET KRUIS
VAN *EZUS -EN KAN DE .BUUIjVT1BTTJPO VAN "ACH EROP NALUISTEREN .U
RELIGIEUZE DUIDINGEN WEGVALLEN MOETEN ZIEKTE EN DOOD UIT HET LEVEN WOR
DEN GEBANNEN $AARNAAST BLIJFT ZONDER EEUWIG LEVEN ALLEEN HET LEVEN HIER
EN NU OVER $AT MOET PERFECT EN ZO LANG MOGELIJK ZIJN (IERDOOR VERBREEDT
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HET GEZONDHEIDSBEGRIP ZICH NAAR WELBEVINDEN EN VITALITEIT $AT WORDT
NOG EENS VERSTERKT DOOR DE PRESTATIEMAATSCHAPPIJ 7E LEGGEN DE LAT STEEDS
HOGER ER IS ALTIJD WEL IETS WAT ONS WELBEVINDEN SABOTEERT $IT LEIDT EVENEENS
TOT PSYCHISCHE OVERBELASTING EN TOT HET AANMERKEN VAN AFWIJKINGEN VAN HET
NORMALE IN DE JEUGD ALS ZIEKTE $AT WE LANGER LEVEN HEEFT EEN TOENAME VAN
CHRONISCHE ZIEKTEN TOT GEVOLG
$E INDIVIDUALISERING EN VERSTATELIJKING KUNNEN TOT SLOT NIET ONVERMELD
BLIJVEN %EN OP ZICHZELF TERUGGEWORPEN INDIVIDU DAT DE LAT HOOG LEGT ZAL
MET ZIJN GEMEDICALISEERDE HULPVRAAG BIJ OVERHEIDSGE«NANCIERDE ZORG
BELANDEN NIET ZIJN SOCIALE OMGEVING MAAR DE PSYCHOLOOG FUNGEERT ALS
SPIEGEL "OVENDIEN WORDT VERZORGING DIE OOIT DOOR FAMILIE EN VRIENDEN
WERD GELEVERD NU GEORGANISEERD VIA DE OVERHEID $IT HEEFT IN ONS LAND EEN
HOGE VLUCHT GENOMEN DE KANS DAT EEN  PLUSSER IN EEN VERPLEEG OF VER
ZORGINGSTEHUIS VERBLIJFT IS IN .EDERLAND   KEER ZO HOOG ALS BIJ ONZE OOS
TERBUREN $AARNAAST ZET EEN VERSTATELIJKT STELSEL VOOR MENSEN TE ABSTRACT
OM ZICH EIGENAAR TE VOELEN BEPAALD GEEN REM OP VRAAG NAAR EN AANBOD VAN
ZORG $E WEDLOOP VAN VRAAG EN AANBOD WERD GEFACILITEERD DOOR OPNAME
VAN STEEDS MEER BEHANDELINGEN IN HET DOOR DE OVERHEID VERGOEDE PAKKET
$AARDOOR KON DE GEDACHTE POSTVATTEN DAT ELKE BEHOEFTE AAN GEZONDHEID VIA
PUBLIEKE BEKOSTIGING BEVREDIGD KAN WORDEN
3NEL STIJGENDE ZORGKOSTEN
$E PUBLIEKE ZORGKOSTEN LIEGEN ER DAN OOK NIET OM :E STEGEN VAN  PROCENT
VAN HET BBP IN  NAAR RUIM  PROCENT IN  0ROGNOSES VOORSPELLEN
EEN STIJGING VAN NOG EENS   PROCENT BBP TUSSEN  EN  BIJ EEN EU
GEMIDDELDE VAN   PROCENT )N DE LANGDURIGE ZORG WORDT EEN STIJGING VER
WACHT VAN RUIM DRIE KEER HET EU GEMIDDELDE 2ECENTE RAMINGEN ZIJN NOG
SOMBERDER (ET CPB HEEFT VOOR DE KOMENDE DECENNIA EEN AANTAL SCENARIO¥S
UITGEWERKT WAARBIJ HET SCENARIO ¤LAGERE KOSTEN¥ LEIDT TOT EEN AANDEEL VAN DE
TOTALE ZORGKOSTEN VAN  PROCENT BBP IN  ¤TRENDMATIG¥ TOT  PROCENT
EN ¤BETERE ZORG¥ TOT  PROCENT )N  WAS DIT DERTIEN PROCENT
$AARNAAST HEEFT DE ZORGSECTOR DE KOMENDE VIJFTIEN JAAR  EXTRA
ARBEIDSKRACHTEN NODIG 6OORAL DE LANGDURIGE ZORG VRAAGT VEEL ARBEIDS
KRACHTEN MEDE OMDAT SOCIALE HULPVRAGEN ZIJN GEFORMALISEERD %EN
TEKORT AAN ZORGKRACHTEN BEDREIGT DE KWALITEIT VAN ZORG /OK KAN DE ZORG
SECTOR ARBEIDSKRACHTEN GAAN WEGSLURPEN UIT ANDERE SECTOREN ZEKER BIJ EEN
LOONSTIJGING IN DE ZORG -ET STIJGENDE LONEN BLIJFT DE ARBEIDSPRODUCTIVITEIT
NOG VERDER ACHTER !LLEMAAL NADELIG VOOR DE ECONOMIE
"OVENDIEN MOET EEN AFNEMEND AANTAL WERKENDEN DE STIJGENDE ZORGUIT
GAVEN EN TOENEMENDE BEHOEFTE AAN ARBEIDSKRACHTEN OPVANGEN #OLLEC
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TIEVE ZORG WORDT GROTENDEELS CFLPTUJHE TIJDENS HET WERKZAME LEVEN MAAR
HOOFDZAKELIJK HFOPUFO NA HET VIJFENZESTIGSTE LEVENSJAAR $OOR DE STIJGENDE
LEVENSVERWACHTING DE BABYBOOM EN VOORAL DOOR HET AFGENOMEN KINDERTAL
PER VROUW NEEMT HET AANDEEL GEPENSIONEERDEN TEN OPZICHTE VAN HET AAN
DEEL WERKENDEN STERK TOE +REEG EEN VROUW ROND  GEMIDDELD NOG  
KINDEREN IN DE JAREN ZESTIG WAS DIT GEDAALD TOT  EN SINDS MASSAAL GEBRUIK
VAN DE PIL VANAF DE JAREN ZEVENTIG STAAT DE TELLER OP   KIND PER VROUW
(ET PERCENTAGE  PLUSSERS TEN OPZICHTE VAN HET AANTAL  TOT EN MET
 JARIGEN IS DAN OOK STIJGEND  PROCENT IN  mmN OP ZEVEN   PRO
CENT IN  EN   PROCENT IN  6OOR  VERWACHT HET CBS EEN ¤GRIJZE
DRUK¥ VAN   PROCENT mmN OP TWEE  (ET GEDEELTE DAT BELASTINGPLICHTI
GEN VAN HUN INKOMEN AFDRAGEN AAN COLLECTIEVE ZORGKOSTEN ZAL DERHALVE
STERK GROEIEN 7AS DAT VOOR MODALE TWEEVERDIENERS SAMEN ANDERHALF KEER
MODAAL IN    PROCENT IN  ZAL DIT IN HET SOBERE CPB SCENARIO 
PROCENT ZIJN IN HET TRENDMATIGE  PROCENT EN IN ¤BETERE ZORG¥  PROCENT
)N DIT LAATSTE SCENARIO SOUPEERT DE ZORG DE VOLLEDIGE INKOMENSSTIJGING VAN
DERTIG JAAR OP
(ERVORMEN OM SOLIDAIR TE BLIJVEN
$E COMBINATIE VAN EEN UITDIJENDE ZORGVRAAG ENERZIJDS EN SCHAARSE MID
DELEN ANDERZIJDS MOET ONVERMIJDELIJK LEIDEN TOT SPANNINGEN OMTRENT DE
HOUDBAARHEID VAN SOLIDARITEIT )N DE SOLIDARITEIT KUNNEN WE IN HET KADER
VAN DIT BETOOG DE VOLGENDE RELATIES ONDERSCHEIDEN GEZOND ZIEK RIJK
ARM WERKEND NIET WERKEND JONG OUD EN HUIDIGE GENERATIES TOEKOM
STIGE GENERATIES
7AT DE MOTIEVEN VOOR SOLIDARITEIT OOK ZIJN STERKEN LEVEREN IETS IN TEN
BEHOEVE VAN ZWAKKEREN (IERAAN IS ECHTER EEN GRENS OMDAT STIJGENDE
ZORGUITGAVEN EEN TOENEMEND BESLAG LEGGEN OP ONZE UITGAVEN 3TIJGENDE
ZORGUITGAVEN LEIDEN ERTOE DAT ANDERE COLLECTIEVE SECTOREN ZOALS ONDERWIJS
EN INFRASTRUCTUUR MOETEN KRIMPEN $IT BETEKENT TEVENS DAT HUISHOUDENS
NIET ALLEEN MINDER OVERHOUDEN VOOR ANDERE COLLECTIEVE UITGAVEN MAAR OOK
VOOR UITGAVEN AAN LEVENSONDERHOUD EN ONDERDAK $AARNAAST LEIDEN HOGERE
ZORGPREMIES EN BELASTINGEN TOT HOGERE LOONKOSTEN WAT NADELIG IS VOOR DE
CONCURRENTIEPOSITIE VAN .EDERLANDSE BEDRIJVEN
$E STIJGENDE ZORGVRAAG EN VERANDERENDE BEVOLKINGSSAMENSTELLING ZET
TEN DUS DE SOLIDARITEIT TUSSEN WERKENDEN EN NIET WERKENDEN ONDER DRUK EN
BRENGEN DE GRENZEN VAN HET EENRICHTINGSVERKEER IN DE SOLIDARITEIT TUSSEN
GEZOND EN ZIEK IN BEELD NIET ZIEKEN WILLEN MET HUN INKOMEN NOG IETS AN
DERS DOEN DAN DE ZORG VOOR ANDEREN BETALEN
6ERDRINGING VAN ANDERE UITGAVEN WEGENS EEN VER DOORGEVOERDE SOLIDA
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RITEIT VAN GEZOND MET ZIEK HEEFT BOVENDIEN GROTE GEVOLGEN VOOR DE SOLIDA
RITEIT TUSSEN GENERATIES $E SOLIDARITEIT TUSSEN GEZOND EN ZIEK VALT NAMELIJK
GROTENDEELS SAMEN MET DIE TUSSEN JONG EN OUD (OGERE PUBLIEKE ZORGUIT
GAVEN LEIDEN ERTOE DAT MINDER
STAATSSCHULD KAN WORDEN AFGELOST
%FTPMJEBSJUFJUUVTTFOHF[POE
DAT DE REKENING WORDT DOORGESCHO
VEN EN DAT OOK JONGE NIET ZIEKEN
FO[JFLWBMUHSPUFOEFFMTTBNFO
MINDER TE BESTEDEN HEBBEN
NFUEJFUVTTFOKPOHFOPVE
:ORG LEVERT OOK BATEN OP !AN
GEZIEN DEZE ECHTER VOORNAMELIJK
PRIVAAT GENOTEN WORDEN IS DE VRAAG GERECHTVAARDIGD WAAROM ZORG BIJNA
GEHEEL PUBLIEK BEKOSTIGD ZOU MOETEN WORDEN (IER IS VAN BELANG DAT MET
NAME OUDEREN GEBRUIKMAKEN VAN DE ZORG $AT IS NIET ERG ZOLANG VOOR JON
GERE EN TOEKOMSTIGE GENERATIES VERWACHT MAG WORDEN DAT HUN AFDRACHTEN
AAN PUBLIEK VORMGEGEVEN SOLIDARITEIT VERGELIJKBAAR ZULLEN ZIJN $OOR DE
SNELLE KOSTENSTIJGING EN VERANDERENDE DEMOGRA«E IS DIT ECHTER NIET HET
GEVAL $E OPLOPENDE ZORGKOSTEN PER GEZIN ILLUSTREREN DIT
(ET VOORGAANDE BETEKENT OOK DAT EEN TE VER DOORGEVOERDE SOLIDARITEIT
VAN GEZOND MET ZIEK EEN AANSLAG IS OP DIE SOLIDARITEIT ALS ASPECT VAN DE SOLI
DARITEIT TUSSEN GENERATIES HOE MEER ZORG NU COLLECTIEF VERGOED WORDT HOE
MINDER DIT IN DE TOEKOMST HET GEVAL KAN ZIJN 7E LATEN ONS ECHTER EERDER
RAKEN DOOR EEN SCHRIJNEND GEVAL VAN NU DAN DOOR EEN SCHRIJNEND GEVAL VAN
DE TOEKOMST -ET ONZE GESTEGEN VERWACHTINGEN VAN GEZONDHEID EN ZORG
ZIJN CONCRETE GEVALLEN IN DE ZORG OOK NOG EENS SNELLER EEN APPEL GAAN DOEN
OP ONS GEVOEL VAN MEDELEVEN "IJ LIJDEN VER WEG IS DAT IN MINDERE MATE
HET GEVAL MAAR ALS TV BEELDEN EEN HONGERSNOOD IN EEN ONTWIKKELINGSLAND
DICHTERBIJ BRENGEN DAN KUNNEN WE TOCH DIEP GEROERD ZIJN !LLEEN KAN HET
LIJDEN VAN TOEKOMSTIGE GENERATIES ONS NIET OP EEN DERGELIJKE DIRECTE WIJZE
RAKEN 'OEDE RENTMEESTERS HOUDEN DAAR REKENING MEE $AT WAT WIJ KWALI«
CEREN ALS ¤ZIEK¥ MOGE NOG ZO SCHRIJNEND ZIJN PUBLIEKE BEKOSTIGING VAN BE
HANDELING MAG NIET TEN KOSTE GAAN VAN GOEDE EN BETAALBARE ZORG VOOR JONGE
EN TOEKOMSTIGE GENERATIES :ULLEN DE ZIEKEN VAN DE TOEKOMST OOIT NIET EVEN
CONCREET ZIJN ALS DE ZIEKEN VAN NU
%R BESTAAT DUS EEN ZEKERE MATE VAN WEDERKERIGHEID IN DE SOLIDARITEIT TUSSEN
GEZOND EN ZIEK (ET PUNT WAAROP WIJ ONZE VERWACHTINGEN VAN DEZE SOLIDARI
TEIT MOETEN BIJSTELLEN IS BEREIKT7E ZULLEN ER NIET AAN ONTKOMEN DE KOSTEN
MINDER TE DELEN UVTTFOGENERATIES EN MEER CJOOFOGENERATIES ZODAT DAT WAT
WERKENDEN AFDRAGEN AAN NIET WERKENDEN RECHTVAARDIGER VERDEELD IS TUSSEN
GENERATIES 0LANBARE OUDERENZORG EN ANDERE VORMEN VAN ZORG ZULLEN DAAROM
IN STERKERE MATE VOOR EIGEN REKENING MOETEN KOMEN7E MOETEN STRIKT EVALUE
REN VAN WELKE ZORG PUBLIEKE BEKOSTIGING AL DAN NIET NOODZAKELIJK IS
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!LLEREERST IS ECHTER ZUINIGER EN DOELMATIGER VERLENING VAN ZORG NODIG
)N DE CURATIEVE ZORG ZAL HET KOSTENBEWUSTZIJN MOETEN TOENEMEN (ET IS
NODIG DAT ZORGVERZEKERAARS VOORAFGAAND AAN HET KALENDERJAAR GECOMPEN
SEERD WORDEN VOOR VERZEKERDEN
MET BOVENGEMIDDELD ZORGGEBRUIK
)FUQVOUXBBSPQXJKPO[F
EN NIET MEER ACHTERAF :E ZIJN DAN
STERKER GEPRIKKELD OM ZORGAANBIE
WFSXBDIUJOHFOWBOEF
DERS TE DWINGEN TOT DOELMATIGHEID
TPMJEBSJUFJUUVTTFOHF[POEFO
(IERMEE VALT NOG VEEL TE BESPAREN
[JFLNPFUFOCJKTUFMMFOJTCFSFJLU
ER ZIJN GEEN MEDISCHE REDENEN VOOR
DE GROTE REGIOVARIATIES IN HET AANTAL
UITGEVOERDE BEHANDELINGEN $AARNAAST MOET ER IETS GEBEUREN AAN DE HOGE
INKOMENS VAN MEDISCH SPECIALISTEN 6AN HET MAATSCHAPSMODEL LIJKEN VER
KEERDE PRIKKELS UIT TE GAAN 3TRINGENT BEHEER VAN HET VERZEKERDE PAKKET
IS NODIG ONDER MEER DOOR VOORWAARDELIJKE TOELATING VAN BEHANDELINGEN
%SSENTIEEL IS DAT BEKOSTIGING GAAT PLAATSVINDEN OP BASIS VAN GEZONDHEIDS
RESULTAAT EN NIET OP BASIS VAN ZORGHANDELINGEN
/M ECHT GRENZEN TE VERLEGGEN ZAL ER OOK MEER ZORG VOOR EIGEN REKENING
MOETEN KOMEN .IET NOODZAKELIJKE ZORGVORMEN MOETEN UIT HET BASISPAK
KET VERDWIJNEN :AKEN DIE GEEN GENEESKUNDIGE ZORG ZIJN ZOALS HOORTOE
STELLEN EN IVF BEHANDELINGEN BEHOUDENS BIJ ERNSTIGE ZIEKTE HOREN NIET IN
HET BASISPAKKET THUIS $AARNAAST LIGT HET ALS ANTWOORD OP DE MEDICALISE
RING VAN ONGEMAKKEN IN DE REDE OM BEHANDELING VAN DEZE ONGEMAKKEN
UIT HET VERGOEDE PAKKET TE VERWIJDEREN /OK KUNNEN VOOR MEER BEHAN
DELINGEN EIGEN BETALINGEN WORDEN GEtNTRODUCEERD 4OT SLOT KAN MET EEN
HOGER MAAR WEL INKOMENSAFHANKELIJK EIGEN RISICO DE BALANS IN DE SOLIDARI
TEIT TUSSEN GEZOND EN ZIEK WORDEN VERLEGD #HRONISCH ZIEKEN MET EEN LAAG
INKOMEN KRIJGEN EEN TEGEMOETKOMING
"OVENDIEN IS HET HOOG TIJD VOOR EEN ECHTE HERVORMING VAN DE LANGDURIGE
ZORG WAARBIJ PERSONEN EN HUN FAMILIE HUN VERANTWOORDELIJKHEID ZO VEEL
MOGELIJK TERUGKRIJGEN EN DE ROL VAN DE OVERHEID WORDT TERUGGEBRACHT $E
AWBZ MOET TOEGESPITST WORDEN OP MEDISCHE HULPVRAGEN VAN CHRONISCHE
ZIEKEN MET EEN ZWARE ZORGBEHOEFTE VAN WIE DE BEHANDELINGSKOSTEN IN RE
DELIJKHEID NIET GEDRAGEN KUNNEN WORDEN ZOALS VROEGGEHANDICAPTEN EN
ERNSTIG PSYCHOGERIATRISCHE OUDEREN :ORG DIE KORTER DUURT DAN EEN JAAR
GAAT NAAR DE :ORGVERZEKERINGSWET 3OCIALE HULP GAAT NAAR DE WMO OMDAT
GEMEENTEN HET DICHTST BIJ DE MENSEN STAAN DIE DEZE HULP QUA ZORGBEHOEFTE
EN INKOMENSSITUATIE HET HARDST NODIG HEBBEN (IER WORDT VIA BUDGETTERING
EEN AANZIENLIJKE BESPARING GEREALISEERD $AARNAAST WORDEN WONEN EN ZORG
GESCHEIDEN /UDEREN KUNNEN DAN LANGER IN HUN EIGEN OMGEVING BLIJVEN
WONEN EN ER ONTSTAAT CONCURRENTIE TUSSEN ZORGAANBIEDERS "IJ INTRAMURALE
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ZORG BETALEN ZIJ DE WOONCOMPONENT INCLUSIEF VERBLIJFKOSTEN ZELF 6ERVOL
GENS WORDT EEN VOUCHER IN HET LEVEN GEROEPEN DIE ZORGGEBRUIKERS KUNNEN
INLEVEREN BIJ GECERTI«CEERDE ZORGAANBIEDERS DIE DE VOUCHER OP HUN BEURT
KUNNEN VERZILVEREN BIJ DE AWBZ KAS
"ESLUIT
(IERVOOR IS GESCHETST HOE DE COMBINATIE VAN EEN ALMAAR UITDIJENDE VRAAG
NAAR ZORG ENERZIJDS EN SCHAARSE MIDDELEN ANDERZIJDS MOET LEIDEN TOT PRO
BLEMEN MET DE HOUDBAARHEID VAN SOLIDARITEIT $E VER DOORGEVOERDE SOLI
DARITEIT TUSSEN GEZOND EN ZIEK LEGT EEN TOENEMEND BESLAG OP ONS INKOMEN
$IT ZET DE SOLIDARITEIT TUSSEN WERKENDEN EN NIET WERKENDEN TUSSEN JONG
EN OUD ONDER DRUK $E GROOTSTE BEDREIGING IS ER VOOR DE SOLIDARITEIT MET
JONGE EN TOEKOMSTIGE GENERATIES (ERVORMINGEN IN DE ZORG ZULLEN OM TE
BEGINNEN DOELMATIGHEID TOT GEVOLG MOETEN HEBBEN 6ERVOLGENS IS NODIG
DAT ZORG MEER PRIVAAT EN MINDER PUBLIEK BEKOSTIGD WORDT -AAR OOK DAAR
ZITTEN UITEINDELIJK GRENZEN AAN ONDER MEER OP GROND VAN ALGEMEEN GE
HULDIGDE OPVATTINGEN OVER WAT AL DAN NIET AANVAARDBAAR IS VOOR CHRONISCH
ZIEKEN EN MENSEN MET LAGE INKOMENS EN PERSONEN BIJ WIE DIT SAMENVALT
$AARMEE STAAT VAST DAT OOK DAN BIJ EEN GROEIENDE ZORGVRAAG EN GROEIEND
ZORGAANBOD DE HOUDBAARHEID VAN SOLIDARITEIT BLIJVEND EEN VRAAGTEKEN ZAL
ZIJN 6RAAGT DIT NIET OM BEZINNING OP ONZE VERWACHTINGEN VAN GEZONDHEID
EN ZORG EN VAN DE SOLIDARITEIT TUSSEN GEZOND EN ZIEK
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2ED DE SOLIDARITEIT VERSTEVIG
DE DIRECTE SOLIDARITEIT TUSSEN
MENSEN
%FDISJTUFOEFNPDSBUJFIFDIUWFFMCFMBOHBBOIFUPSHBOJTFSFO
WBOEJSFDUFTPMJEBSJUFJUCJOOFOFOWJBNBBUTDIBQQFMJKLFWFS
CBOEFO.FUIFUDPMMFDUJWJTFSFOWBOEFTPMJEBSJUFJUJOEPPSEF
PWFSIFJEWPSNHFHFWFOJOEJSFDUFSFHFMJOHFO [JKOEFCVSHFST
FDIUFSIFU[JDIULXJKUHFSBBLUPQEJFTPMJEBSJUFJU;FFSWBSFO
WBBLHFFOCBOENFFSUVTTFO[JDI[FMGFOEFCFIPFGUJHFBOEFS
%FWSBBHJTIPFEJSFDUFTPMJEBSJUFJUUVTTFONFOTFOPOEFSMJOH
LBOXPSEFOHFSFWJUBMJTFFSE KVJTUPPLPNWPSNFOWBOJOEJ
SFDUFTPMJEBSJUFJUUFCFIPVEFO
DOOR -VDBT.FJKT
$E AUTEUR IS HOOGLERAAR 3TRATEGIC 0HILANTHROPY AAN HET %RASMUS #ENTRE FOR 3TRATEGIC
0HILANTHROPY %#30 EN DE 2OTTERDAM 3CHOOL OF -ANAGEMENT %RASMUS 5NIVERSITEIT EN
RAADSLID VAN DE 2AAD VOOR -AATSCHAPPELIJKE /NTWIKKELING 2-/ 

)N DEZE BIJDRAGE WORDT INGEGAAN OP DE VERSCHILLEN OVEREENKOMSTEN
EN ONDERLINGE RELATIE VAN DIRECTE EN INDIRECTE SOLIDARITEIT $IRECTE SOLIDA
RITEIT BESTAAT UIT PRIVATE VRIJWILLIGE ARRANGEMENTEN TUSSEN BURGERS ONDER
LING EN IN DE CIVIL SOCIETY )NDIRECTE SOLIDARITEIT BESTAAT UIT COLLECTIEVE VER
PLICHTE ARRANGEMENTEN VIA DE OVERHEID $EZE BIJDRAGE BEOOGT PRAKTISCHE
INZICHTEN TE GEVEN OVER DE TWEE VORMEN VAN SOLIDARITEIT EN DIE TE PLAATSEN
BINNEN HET CHRISTENDEMOCRATISCH GEDACHTEGOED (OEWEL SOLIDARITEIT EEN
BELANGRIJKE EMOTIE IS BIJ POLITIEKE MENINGSVORMING GAAT DEZE BIJDRAGE
OVER SOLIDARITEIT ALS ACHTERLIGGEND MOTIEF BIJ PUBLIEKE DIENSTVERLENING
OVER SOLIDARITEIT ALS MOTOR VOOR EEN OVERDRACHT VAN GELD EN TIJD VRIJWILLI
GERSWERK VAN MENSEN MET EEN OVERSCHOT NAAR MENSEN MET EEN TEKORT
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4WEE MODALITEITEN VAN SOLIDARITEIT
"INNEN HET CHRISTENDEMOCRATISCH GEDACHTEGOED SPELEN DE ORGANISCHE
ZELFSTANDIGE VRIJWILLIGE VERBANDEN VAN BURGERS EEN BELANGRIJKE ROL )N
DEZE ORGANISATIES KOMEN MENSEN BIJEEN OP HUN EIGEN PRIVATE SET VAN NOR
MEN WAARDEN EN DOELSTELLINGEN DIE PER DE«NITIE AFWIJKT VAN DE PUBLIEKE
SET VAN NORMEN WAARDEN EN DOELSTELLINGEN OM MET ANDEREN TE WERKEN
AAN HUN GEZAMENLIJKE MAATSCHAPPELIJKE AMBITIE $EZE ORGANISATIES VOR
MEN DE ESSENTIE VAN DE CIVIL SOCIETY DE ESSENTIE VAN EEN WAARLIJK DIVERSE
EN OPEN SAMENLEVING 6AAK WORDEN BINNEN DE SAMENLEVING VIER VERSCHIL
LENDE SFEREN ONDERSCHEIDEN DIE ELK HUN EIGEN ¤LOGICA¥ KENNEN BURGERS
OVERHEID MARKT EN CIVIL SOCIETY MET OVERLAPPENDE DELEN ZOALS GESUBSI
DIEERDE MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES EN VORMEN VAN MAATSCHAPPELIJK
VERANTWOORD ONDERNEMEN "URGERS EN HUN HUISHOUDENS ZIJN IN BEGINSEL
AUTONOOM IN HUN MENINGEN EN ZELFREDZAAM IN HUN VOORZIENINGEN $E
MARKT IS EEN GEWELDIGE PLAATS OM DIENSTEN EN PRODUCTEN TE KUNNEN KRIJGEN
DIE BURGERS EN HUISHOUDENS NIET ZELF KUNNEN PRODUCEREN 4ENMINSTE ALS
DE BURGER VOLDOENDE KOOPKRACHT HEEFT -AAR WANNEER DE KOOPKRACHT TE
KORTSCHIET MOET DE BURGER EEN BEROEP DOEN OP ANDERE MENSEN DIE WEL OVER
VOLDOENDE RESOURCES BESCHIKKEN $AT BEROEP LEIDT DUS TOT EEN OVERDRACHT
VAN SFTPVSDFT MET NAME GELD EN TIJD GEBASEERD OP SOLIDARITEIT "URGERS DIE
IETS MEER HEBBEN ZIJN SOLIDAIR MET EN DRAGEN RESOURCES OVER AAN BURGERS
DIE TEKORTKOMEN -AAR SOLIDARITEIT IS NIET PUUR ALTRUtSME DE BASIS IS EEN
VERWACHTING VAN WEDERKERIGHEID WANNEER DE ¤GEVER¥ ZELF IN DE PROBLEMEN
KOMT $OOR DEZE OVERDRACHT WORDT EEN DERDE MEDE «NANCIERENDE MEE
PRATENDE PARTIJ BETROKKEN BIJ DE RELATIE TUSSEN KLANT EN LEVERANCIER ,ANGS
DEZE WEG VERANDERT ZELFREDZAAMHEID IN MEDEREDZAAMHEID CIVIL SOCIETY OF
EEN RECHT OP ONDERSTEUNING OVERHEID 
$E OVERDRACHT EN SOLIDARITEIT VAN DE DERDE PARTIJ KUNNEN IN TWEE FUN
DAMENTEEL VERSCHILLENDE MODALITEITEN TOT STAND KOMEN VIA DE OVERHEID
OF IN DE CIVIL SOCIETY !LS SOLIDARITEIT VIA DE OVERHEID WORDT GEORGANISEERD
GELDT ER ENERZIJDS EEN RECHT OP OVERDRACHT VOOR ALLE BURGERS DIE AAN OB
JECTIEVE CRITERIA VOLDOEN EN ANDERZIJDS EEN VERPLICHTING TOT SOLIDARITEIT
VOOR DEZELFDE BURGERS MET ELKAAR "IJ SOLIDARITEIT VIA DE CIVIL SOCIETY WORDT
DE OVERDRACHT TOEGEKEND ALS EEN GUNST VOOR EEN SUBJECTIEF GEKOZEN DOEL
GROEP EN MET EEN SUBJECTIEVE SET VAN CRITERIA GEKOPPELD AAN EEN VRIJWIL
LIGE KEUZE OM SOLIDAIR TE ZIJN MET DEZE DOELGROEP $E OVERHEID MAG NIET
DISCRIMINEREN DE CIVIL SOCIETY BESTAAT BIJ DE GRATIE VAN HET MOGEN DISCRI
MINEREN $E OVERHEID LEIDT TOT GELIJKHEID EN DAARMEE SOMS ONGEWENSTE
HOMOGENITEIT DE CIVIL SOCIETY LEIDT TOT DIVERSITEIT EN DAARMEE SOMS ON
GEWENSTE ONGELIJKHEID "IJ DE SOLIDARITEIT VIA DE OVERHEID WORDEN DE OM
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VANG EN RICHTING VAN DE OVERDRACHT BEPAALD DOOR DE POLITIEK (OEWEL DE
MEESTE BURGERS DAARBIJ WEL EEN ¤STEM¥ HEBBEN IS HUN INVLOED OP DE UIT
EINDELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN IN HET ALGEMEEN INDIRECT "OVENDIEN
ZIJN ZE GEBONDEN AAN DE OVERHEIDSBESLISSING OOK AL ONDERSTEUNEN ZE ZELF
DE BETREFFENDE VORM VAN SOLIDARITEIT NIET %R IS GEEN ¤EXIT¥ $AAROM DUIDEN
WE SOLIDARITEIT VIA DE OVERHEID HIER AAN ALS INDIRECTE SOLIDARITEIT "IJ SOLI
DARITEIT VIA MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES IS DE ¤DONATEUR¥ VRIJ OM WEL OF
NIET BIJ TE DRAGEN EN KAN HIJ IN HET ALGEMEEN PROBEREN ENIGE INVLOED UIT
TE OEFENEN OP DE BESLISSINGEN AAN WIE OF WAT ZIJN BIJDRAGE TEN GOEDE
KOMT BIJVOORBEELD ALS LID VAN EEN VERENIGING  %N ALS HEM DE BESLISSING
NIET BEVALT IS ER EEN MAKKELIJKE ¤EXIT¥ NAMELIJK AFZIEN VAN VERDERE DONA
TIES OF HET VERRICHTEN VAN VRIJWILLIGERSWERK
$E TWEE MODALITEITEN VAN SOLIDARITEIT HEBBEN VOOR EN NADELEN )NSTRU
MENTEEL IS OVERDRACHT GEWOON FONDSENWERVING BIJ ANDERE BURGERS OM MEE
TE BETALEN MUNTEN OF TE WERKEN MENSEN VRIJWILLIGERSWERK  &ONDSEN
WERVING STAAT ALTIJD IN EEN SPANNINGSVELD TUSSEN EF«CIpNTIE EN EFFECTIVI
TEIT )N ALLE EERLIJKHEID ER IS GEEN ENKELE FONDSENWERVER ZO EF«CIpNT ALS DE
"ELASTINGDIENST GEEN BEDELBRIEF ZO EF«CIpNT ALS DE BLAUWE ENVELOPPE $E
CIVIL SOCIETY IS WAT DAT BETREFT GEEN ECHTE CONCURRENT %CHTER WIL DE FOND
SENWERVENDE MACHINE VAN DE OVERHEID EFFECTIEF ZIJN DAN MOET ER WEL PO
LITIEKE LEGITIMITEIT ZIJN OM ALLE BURGERS TE VERPLICHTEN MEE TE BETALEN AAN
DE PROBLEMEN VAN ANDEREN $EZE LEGITIMITEIT EN DUS EFFECTIVITEIT ONTSTAAN
EENVOUDIG ALS EEN RUIME MEERDERHEID VAN DE MENSEN HET GEVOEL HEEFT DAT
ZE ER ZELF OOK VAN PRO«TEREN OF MINSTENS DAT DEZE ELLENDE VAN ANDERE MEN
SEN HUN OOK KAN OVERKOMEN ,EGITIMITEIT VAN INDIRECTE SOLIDARITEIT WORDT
NAMELIJK EEN STUK INGEWIKKELDER ALS SLECHTS EEN MINDERHEID ERVAN ¤PRO«
TEERT¥ 0OLITIEKE MINDERHEDEN EN VERWIJTBARE GEVALLEN LEGGEN DUS EEN BOM
ONDER DEZE SOLIDARITEIT (IER SPEELT DE CIVIL SOCIETY EEN ROL $E CIVIL SOCIETY
SCOORT BIJZONDER GOED OP LEGITIMITEIT 'IFTEN AAN MAATSCHAPPELIJKE ORGANI
SATIES ZIJN IN DE OGEN VAN DE DONATEUR LEGITIEM WANT EEN EIGEN VRIJE KEUZE
$E DONOR KAN IMMERS OOK BESLUITEN
OM NIET TE GEVEN 3AMENVATTEND
%PPSEFWFS[VJMJOHLPOEFO
INDIRECTE SOLIDARITEIT VIA DE OVERHEID
NBBUTDIBQQFMJKLFPSHBOJTBUJFT
IS ALS WERVINGSMETHODE EF«CIpNT
IVOGPOETFOXFSWJOH
MAAR KAN SNEL LEGITIMITEIT VERLIEZEN
TERWIJL DIRECTE SOLIDARITEIT VIA DE
VJUCFTUFEFOBBOEFPWFSIFJE
CIVIL SOCIETY PER DE«NITIE LEGITIEM
IS IN DE OGEN VAN DE DONATEUR MAAR
HELAAS VEEL MINDER EF«CIpNT IS ALS WERVINGSMETHODE
.EDERLAND KENDE IN DE VERZUILING EN DE PACI«CATIE EEN UNIEKE SITUATIE
WAARIN MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES HUN FONDSENWERVING KONDEN UIT
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BESTEDEN AAN DE OVERHEID $OOR DIE UNIEKE SITUATIE KONDEN .EDERLANDSE
MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES ZICH VOORSPOEDIG ONTWIKKELEN -AAR HET
BETEKENDE OOK DAT DE ¤ZELFBESCHIKKING¥ DOOR LEKENBESTUURDERS EN ¤VRIJWIL
LIGE INPUT¥ VAN GEWONE BURGERS ONDER DRUK KWAMEN TE STAAN IN PROCESSEN
VAN COLLECTIVISERING EN VERSTATELIJKING (IERDOOR VERVREEMDDE EEN DEEL VAN
DE MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES VAN HUN ACHTERGROND ACHTERBAN EN HUN
MOREEL NATUURLIJK EIGENAARSCHAP
6OOR MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES BETEKENT «NANCIERING VIA DIRECTE EN
INDIRECTE SOLIDARITEIT EEN BEWEGING IN TWEE VERSCHILLENDE RICHTINGEN /M
IN AANMERKING TE KOMEN VOOR INDIRECTE SOLIDARITEIT VIA DE OVERHEID MOET DE
ORGANISATIE ZICH ONDERWERPEN AAN EXTERNE DEMOCRATISCHE BESLUITVORMING
(ET GAAT DAN OM TVSWJWBMPGUIF«UUJOH WAARBIJ DE ORGANISATIE ZICH AANPAST
AAN HET ¤STELSEL¥ VOOR PUBLIEKE «NANCIERING VAAK GERICHT OP HET ALGEMENE
GEMIDDELDE -EN WORDT DAN BIJVOORBEELD GESTUURD DOOR DE REGELS VAN EEN
AANBESTEDING EN ZAL NAMENS DAT ALGEMENE GEMIDDELDE AAN DE SLAG GAAN
/M IN AANMERKING TE KOMEN VOOR DIRECTE SOLIDARITEIT VIA DE CIVIL SOCIETY
GAAT HET HIERBIJ DUS OM EEN EIGEN AFWIJKENDE KOERS TVSWJWBMPGUIF«UUFTU
(IERBIJ ZAL DE ORGANISATIE ZELF EEN KOERS MOETEN KIEZEN EN PROBEREN OM
VOLDOENDE BURGERS TE OVERTUIGEN VAN DEZE KEUZE %CHTER IN DE .EDERLANDSE
PRAKTIJK IS DOORDAT MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES HUN ¤FONDSENWERVING¥
EF«CIpNT HEBBEN UITBESTEED AAN DE OVERHEID HET ONDERHOUDEN VAN HUN
LEGITIMITEIT OOK UITBESTEED GERAAKT $IE ORGANISATIES ONTLENEN NU HUN
BESTAANSRECHT AAN DE «NANCIER LEES DE OVERHEID EN NIET MEER AAN HUN
NATUURLIJKE ACHTERBAN $IE ORGANISATIES MAKEN NAUWELIJKS MEER HUN EIGEN
KEUZES MAAR VOEREN UIT WAT DE «NANCIER WIL
%ENZELFDE MECHANISME LIJKT TE WERKEN BIJ SOLIDARITEIT -ET HET COLLECTIVI
SEREN VAN DE SOLIDARITEIT IN DOOR DE OVERHEID VORMGEGEVEN INDIRECTE REGE
LINGEN ZIJN DE BURGERS HET ZICHT OP DIE SOLIDARITEIT KWIJTGERAAKT :E ERVAREN
GEEN BAND MEER TUSSEN ZICHZELF EN DE BEHOEFTIGE ANDER :E ZIJN SOLIDAIR
ZONDER HET TE H ERKENNEN -AAR ZODRA DIT VERBAND NEGATIEF UITGELEGD
WORDT DOOR BIJVOORBEELD TE WIJZEN
OP HET AFWIJKENDE GEDRAG VAN DE
%FKVJTUFJO[FUWBOEJSFDUFTPMJ
ANDER OF DOOR EEN EIGEN SCHULD
EBSJUFJULBOCJKESBHFOBBOEF
DIKKE BULTARGUMENT IN TE BRENGEN
JOTUBOEIPVEJOHWBOEFMFHJUJ
VERDAMPT DE LEGITIMITEIT $E UITWEG
IS DAT DE JUISTE INZET VAN DIRECTE
NJUFJUWBOJOEJSFDUFTPMJEBSJUFJU
SOLIDARITEIT KAN BIJDRAGEN AAN HET
IN STAND HOUDEN VAN DE LEGITIMITEIT
VAN DE INDIRECTE SOLIDARITEIT *UIST OMDAT MET DIRECTE SOLIDARITEIT BURGERS
MEER BETROKKEN ZIJN BIJ DE ISSUES WAAR SOLIDARITEIT GEWENST IS "URGERS MA
KEN DAN EEN BEWUSTE BETROKKEN EMOTIONELE INDIVIDUELE VRIJWILLIGE KEU
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ZE VOOR EEN OVERDRACHT $E WAARDE VAN SOLIDARITEIT WORDT DAN HELDER EN ZAL
BETER BEGREPEN EN GEWAARDEERD WORDEN 7ANNEER MENSEN BEWUSTE KEUZES
MAKEN OP HET GEBIED VAN SOLIDARITEIT WORDT SOLIDARITEIT DUIDELIJK ZICHT
BAAR $AN KAN EEN BETERE DIALOOG AANGEGAAN WORDEN TUSSEN POLITICI EN BUR
GERS OM GEBRUIK TE MAKEN VAN DE EF«CIENCY VAN DE INDIRECTE SOLIDARITEIT
%EN GROTERE MEENT VAN DIRECTE SOLIDARITEIT
$IRECTE SOLIDARITEIT KENT TWEE BELANGRIJKE VORMEN VRIJWILLIGERSWERK MEN
SEN EN DONATIES MUNTEN  "EIDE VORMEN ZIJN IN .EDERLAND RUIMSCHOOTS
AANWEZIG -ET RUIM  PROCENT VAN DE .EDERLANDERS DIE AAN VRIJWILLIGERS
WERK DOEN EN  PROCENT DIE DONEREN IS DAAR OP ZICH NIETS MIS MEE %R IS
KORTOM EEN VRUCHTBARE BODEM OM OP TE GAAN BOUWEN 6RIJWILLIGE ENERGIE
EN DUS OOK SOLIDARITEIT ONTSTAAT GELUKKIG VAAK SPONTAAN EN IS NIET ALTIJD AF
HANKELIJK VAN HET VERLEDEN 3OLIDARITEIT LOOPT NIET HET RISICO VAN EEN ¤TRAGEDY
OF THE COMMONS¥
$E VRIJWILLIGE ENERGIE EN SOLIDARITEIT DIE DE BURGERS PRODUCEREN IS
EEN FUNCTIE VAN DE BEREIDHEID BEKWAAMHEID EN BESCHIKBAARHEID $IT
POTENTIEEL AAN VRIJWILLIGE ENERGIE KAN ZOWEL DOOR INDIVIDUEEL GEDRAG ALS
DOOR BELEID VAN DE SAMENLEVING EN ORGANISATIES WORDEN BEtNVLOED :O
BEtNVLOEDT DE STAND VAN DE ECONOMIE DE BESCHIKBAARHEID CRISIS IS HOGERE
BESCHIKBAARHEID VAN TIJD MAAR LAGERE BESCHIKBAARHEID VAN GELD EN HET OP
LEIDINGSNIVEAU DE BEKWAAMHEID .EDERLANDSE VRIJWILLIGERS KUNNEN STEEDS
MEER WERKNEMERS HEBBEN EEN HOGER INKOMEN  6OOR DE SAMENLEVING EN
ORGANISATIES GAAT HET EROM MENSEN TE FACILITEREN OM ALS VRIJWILLIGER EN DO
NATEUR ACTIEF TE ZIJN %EN BELANGRIJKE ROL BIJ HET FACILITEREN EN ORGANISEREN
VAN SOLIDARITEIT IS WEGGELEGD BIJ DERDE PARTIJEN ZOALS DE OVERHEID SOCIALE
ACTIVERING BEDRIJVEN WERKNEMERSVRIJWILLIGERSWERK EN ONDERWIJSINSTEL
LINGEN MAATSCHAPPELIJKE STAGE DIE MENSEN IN HUN ORGANISATIE STIMULEREN
OF ZELFS BIJNA VERPLICHTEN OM VRIJWILLIGERSWERK TE DOEN %EN DERGELIJKE ROL
KAN OOK GEMAKKELIJK WORDEN VERTAALD NAAR HET GEVEN VAN GELD WANNEER
BEDRIJVEN BIJVOORBEELD HET DONEREN VAN VRIJE DAGEN AAN GOEDE DOELEN MO
GELIJK MAKEN
$E ANDERE VRAAG IS HOE HET POTENTIEEL VAN SOLIDARITEIT VERHOOGD KAN
WORDEN $AARVOOR KAN WORDEN GEWEZEN OP DE ACHT ONDERLIGGENDE PRIN
CIPES VAN «LANTROPIE DIE EVENEENS VERTAALD KUNNEN WORDEN NAAR DIRECTE
SOLIDARITEIT -ENSEN GEVEN MEER WANNEER ER EEN DUIDELIJKE BEHOEFTE IS ZE
GEVRAAGD WORDEN DE KOSTEN LAGER ZIJN EN DE OPBRENGSTEN HOGER ZE OM DE
ONTVANGERS GEVEN ER SOCIALE BELONINGEN ZIJN VOOR HET GEVEN ER PSYCHOLOGI
SCHE BELONINGEN ZIJN VOOR HET GEVEN HET DOEL OVEREENKOMT MET EIGEN WAAR
DEN EN GIFTEN WORDEN ERVAREN ALS EF«CIpNT EN EFFECTIEF )N HET ALGEMEEN

$ISJTUFO%FNPDSBUJTDIF7FSLFOOJOHFO \ ;PNFS

,UCAS -EIJS
3FEEFTPMJEBSJUFJUWFSTUFWJHEFEJSFDUFTPMJEBSJUFJUUVTTFONFOTFO


GELDT BOVENDIEN DAT «LANTROPIE BETER WERKT IN LANDEN ZOALS .EDERLAND
WAARIN VEEL SOCIAAL KAPITAAL VERTROUWEN NETWERKEN EN GEZONDE VORMEN
VAN GENERIEKE WEDERKERIGHEID AANWEZIG ZIJN
4WEE MODALITEITEN COMBINEREN
#HRISTENDEMOCRATISCHE POLITIEK IS GEBASEERD OP SOLIDARITEIT TUSSEN MENSEN
)N EEN CHRISTENDEMOCRATISCHE VISIE LEVEN MENSEN IN GEMEENSCHAPPEN MET
ANDEREN WAARIN MENSEN OP ALLERLEI MANIEREN VORM GEVEN AAN SOLIDARITEIT
3OLIDARITEIT IS DAN OOK EEN BELANGRIJK UITGANGSPUNT VOOR CHRISTENDEMOCRA
TISCHE POLITIEK EN ZOWEL HET PRINCIPE VAN SOEVEREINITEIT IN EIGEN KRING ALS
HET SUBSIDIARITEITSBEGINSEL WIJZEN OP EEN VOORLIEFDE VOOR DIRECTE SOLIDARI
TEIT $E CHRISTENDEMOCRATIE HECHT
ALLEREERST DAN OOK VEEL BELANG AAN
HET ORGANISEREN VAN DIRECTE SOLIDA
)FUQSJODJQFWBOTPFWFSFJOJUFJU
RITEIT BINNEN MAATSCHAPPELIJKE VER
JOFJHFOLSJOHFOIFUTVCTJEJBSJ
BANDEN :EKER OP DIE TERREINEN WAAR
UFJUTCFHJOTFMXJK[FOPQFFOWPPS
WAARDEN EEN BELANGRIJKE ROL SPELEN
EN DE KRACHT VAN MAATSCHAPPELIJKE
MJFGEFWPPSEJSFDUFTPMJEBSJUFJU
ORGANISATIES GOED TOT ZIJN RECHT KAN
KOMEN 6OOR CHRISTENDEMOCRATI
SCHE POLITIEK ZIJN ER OM DIE DIRECTE SOLIDARITEIT TE STEUNEN VIER BELANGRIJKE
MOGELIJKHEDEN FACILITEREN BELONEN VERBINDEN EN BEHEREN
/P BASIS VAN DE ACHT PRINCIPES VAN «LANTROPIE KAN BELEID GEMAAKT WOR
DEN OM DIRECTE SOLIDARITEIT TE GBDJMJUFSFO (ET MEEST VOOR DE HAND LIGGEN
NATUURLIJK «SCALE MAATREGELEN ZOALS EEN RUIMHARTIGE GIFTENAFTREK DIE WERKT
VOOR HET GEVEN VAN ZOWEL GELD TIJD ALS MIDDELEN -AAR OOK HET FACILITEREN
VAN GOEDE AFSTEMMINGSSYSTEMEN BIJVOORBEELD MET MODERNE VRIJWILLIGERS
VACATUREBANKEN KAN NUTTIG ZIJN %EN MOGELIJKE CONCRETE CHRISTENDEMO
CRATISCHE AANPAK VORMEN DE ¤CIRCLES OF GIVING¥ )N AL ZIJN EENVOUD IS DIT EEN
GROEPJE MENSEN DIE HUN INDIVIDUELE DONATIES KOPPELEN OM IN GEZAMENLIJK
OVERLEG TE BEPALEN WAARMEE ZE SOLIDAIR WILLEN ZIJN $AT HAALT HET SOLITAIRE
BIJNA LIBERALE MARKTDENKEN UIT DE MODERNE VORMEN VAN DSPXEGVOEJOH
WAARBIJ MENSEN INDIVIDUEEL VANACHTER HUN COMPUTER EEN INDIVIDUELE DO
NATIE OVERMAKEN )N FEITE WORDT DE OVERDRACHT EN SOLIDARITEIT IN EEN GIVING
CIRCLE EEN DEMOCRATISCHE BESLISSING VAN EEN GROEP MENSEN VAN DE CIVIL
SOCIETY EN EEN NIEUWE MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIE IN OPTIMA FORMA DUS
%EN TWEEDE LIJN GAAT OM HET CFMPOFO VAN DE OPBRENGST VAN DIRECTE SOLI
DARITEIT IN PLAATS VAN HET TE BESTRAFFEN $IT BETEKENT DAT DIRECTE SOLIDARITEIT
MOET LEIDEN TOT EEN VERHOGING VAN DE SUBSIDIE IN PLAATS VAN EEN VERLA
GING EN DAT DE VOLGORDE DUS OOK OMDRAAIT !LLEEN EEN MAATSCHAPPELIJKE
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ORGANISATIE DIE VOLDOENDE GEBRUIKMAAKT VAN DIRECTE SOLIDARITEIT KOMT IN
AANMERKING VOOR INDIRECTE SOLIDARITEIT -EER CONCREET BETEKENT DIT DAT
AANBESTEDINGSKADERS VANUIT DE GEMEENTE NIET LANGER LEIDEND ZIJN VOOR
DE «NANCIERING EN HET BELEID VAN EEN WELZIJNSORGANISATIE MAAR DAT WEL
ZIJNSORGANISATIES EERST MET HUN EIGEN KOERS EN DUS OOK DE RESOURCES VAN
HUN ACHTERBAN AANGEVEN BIJ DE GEMEENTE WAAR HET AANVULLENDE «NANCIE
RINGSKADER OVER MOET GAAN )NDIRECTE SOLIDARITEIT VULT DIRECTE SOLIDARITEIT
AAN NIET ANDERSOM
$E DERDE LIJN BESTAAT UIT HET WFSCJOEFO VAN DE TWEE VORMEN VAN SOLIDA
RITEIT $IT VRAAGT OM DAPPERE RADICALE POLITICI DIE DE NOODZAAK VAN SOLIDA
RITEIT DURVEN TE ADRESSEREN 0OLITICI DIE DE VRIJWILLIGE BIJDRAGEN IN TIJD EN
GELD DIRECTE SOLIDARITEIT DUS WETEN TE GEBRUIKEN ALS EEN ONWEERLEGBAAR
BEWIJS VAN MAATSCHAPPELIJKE LEGITIMITEIT 0OLITICI DIE DE DIALOOG AANGAAN
MET DE SAMENLEVING EN ER DAARIN OP WIJZEN DAT DE EF«CIENCY VAN DE OVER
HEID GEBRUIKT MOET WORDEN ALS AANVULLING OP WAT DE SAMENLEVING ZELF
REEDS REALISEERT (ET FUNDAMENT VAN DIE DIALOOG LIGT IN DE UITGANGSPUNTEN
VAN DE CHRISTENDEMOCRATIE EN DE PRAKTISCHE UITWERKING ERVAN ZIT IN DE ACHT
MECHANISMEN VAN «LANTROPIE %EN PLEIDOOI VAN POLITICI EN BESTUURDERS VAN
MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES VOOR SOLIDARITEIT DIRECT EN INDIRECT MOET
GEBASEERD WORDEN OP EEN COMBINATIE VAN DEZE ACHT MECHANISMEN
$E LAATSTE OPDRACHT IS CFIFSFO (OEWEL SOLIDARITEIT SPONTAAN BLIJFT OP
KOMEN MOET ER WEL GOED MEE WORDEN OMGESPRONGEN %R IS BEHOEFTE AAN
RENTMEESTERSCHAP OM SOLIDARITEIT DUURZAAM TE MAKEN -AATSCHAPPELIJKE
ORGANISATIES MOETEN ZELF INVESTEREN IN HET BEHOUD VAN DE DIRECTE SOLIDA
RITEIT DOOR HEEL ZORGVULDIG OM TE GAAN MET DEZE DIRECTE SOLIDARITEIT ZODAT
HUIDIGE GENERATIES BLIJVEN GEVEN EN VOLGENDE GENERATIES ERIN OPGROEIEN
-AATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES EN GEMEENSCHAPPEN MOETEN DAAROM OVER
GAAN TOT EEN COLLECTIEVE ACTIE GEBASEERD OP DE ONTWERPPRINCIPES VAN ¤COM
MON POOL GOVERNANCE¥ VAN %LINOR /STROM IN  WINNARES VAN DE .OBEL
PRIJS VOOR ECONOMIE
3AMENVATTEND DE SLEUTEL TOT HET OVEREIND HOUDEN VAN INDIRECTE SOLIDARI
TEIT IS HET AANBOREN VAN DE DIRECTE SOLIDARITEIT .IET ZODAT DE OVERHEID ZICH
TERUGTREKT MAAR OM TE ZORGEN DAT DE INDIRECTE SOLIDARITEIT VAN DE OVERHEID
KAN BLIJVEN #HRISTENDEMOCRATISCHE POLITICI EN BESTUURDERS VAN MAAT
SCHAPPELIJKE ORGANISATIES HEBBEN DAAROM DE OPDRACHT OM INDIVIDUELE
BURGERS DAADWERKELIJK TE BETREKKEN BIJ DE PROBLEMEN VAN ANDEREN


/PUFO



$EZE BIJDRAGE IS GEBASEERD OP EIGEN
ONDERZOEK NAAR DE CONCRETE UITING VAN
SOLIDARITEIT IN VRIJWILLIGERSWERK EN «LAN
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OJOH VAN DE 2AAD VOOR -AATSCHAPPELIJKE
/NTWIKKELING RMO EN ZICH ONTWIKKE
LEND GEDACHTEGOED RONDOM HET ADVIES
OVER SOLIDARITEIT DAT DE RMO MOMENTEEL
AAN HET SCHRIJVEN IS
 *UDITH -ETZ ,UCAS -EIJS ,ONNEKE
2OZA %VA VAN "AREN EN .IEK (OOGER
VORST ¤'RENZEN AAN DE DJWJMTPDJFUZ¥ IN
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3OLIDARITEIT EN HET POLDERMODEL
PIJN BLIJKT MOEILIJKER TE VERDELEN
DAN WELVAART
*OHFTQSFLNFU+BBQ4NJU 
/JFL+BOWBO,FTUFSFO"SOPVE#PPU
DOOR 3BZNPOE(SBEVT.BBSUFO/FVUFCPPN
'RADUS IS DIRECTEUR VAN HET 7ETENSCHAPPELIJK )NSTITUUT VOOR HET #$! .EUTEBOOM IS
REDACTEUR VAN $ISJTUFO%FNPDSBUJTDIF7FSLFOOJOHFO

)FSWPSNJOHWBOEFTPDJBMF[FLFSIFJEJO/FEFSMBOEJTCSPPEOPEJH%F
ESVLWBOIFUFMFDUPSBBUWFSMFJEUQPMJUJDJFDIUFSUPUIFUVJUTUFMMFOWBO
JOHSJKQFOEFCFTMJTTJOHFO UFSXJKMEFQPTJUJFWBOEFWBLCFXFHJOHWSJKXFM
PONPHFMJKLJTHFXPSEFO;JKNPFUTUFFETNPFJMJKLFSFCPPETDIBQQFO
PWFSCSFOHFOBBOEFBDIUFSCBO)FUJTPOPOULPPNCBBSEBUWFSXPSWFO
SFDIUFOXPSEFOPQHFHFWFO [FHHFO+BBQ4NJU /JFL+BOWBO,FTUFSFO
FO"SOPVE#PPU8BOUTPMJEBSJUFJUJNQMJDFFSUXFMXFEFSLFSJHIFJE PPL
UVTTFOEFHFOFSBUJFT*OEFXFSFMEWBOEFWBLCFXFHJOH[BMFFOSFWPMVUJF
NPFUFOQMBBUTWJOEFOXBBSJO[F[JDI[FMGIFSVJUWJOEU7PPSQPMJUJDJLPNU
IFUFSPQBBONPFEUFUPOFOFOTPMJEBJSFIFSWPSNJOHFOUFGPSDFSFO

.EDERLAND ZAL ZIJN ECONOMIE EN SOCIALE ZEKER

MAAR VOORAL OOK OMDAT DE WERELD GLOBALISEERT

HEID MOETEN HERVORMEN NIET ALLEEN OMDAT DE

EN CONCURRERENDER WORDT EN OMDAT DE MOBILI

OVERHEIDSTEKORTEN TE GROOT ZIJN EN DE STAATS

TEIT TOENEEMT *AAP 3MIT  VOORZITTER VAN

SCHULD DE AFGELOPEN JAREN FORS IS TOEGENOMEN

HET CNV .IEK *AN VAN +ESTEREN  ALGE

$ISJTUFO%FNPDSBUJTDIF7FSLFOOJOHFO \ ;PNFS

4PMJEBSJUFJUFOIFUQPMEFSNPEFMQJKOCMJKLUNPFJMJKLFSUFWFSEFMFOEBOXFMWBBSU¥
*OHFTQSFLNFU+BBQ4NJU /JFL+BOWBO,FTUFSFO"SOPVE#PPU


MEEN DIRECTEUR VAN HET VNO NCW EN!RNOUD

TIJD VAN TOENEMENDE SCHAARSTE EN AFNEMENDE

"OOT  HOOGLERAAR ONDERNEMINGS«NAN

GROEI (ET ZAL EROP AANKOMEN TE LATEN ZIEN

CIERING EN «NANCIpLE MARKTEN AAN DE 5NIVER

WAT SOLIDARITEIT BETEKENT WANT HET VERDELEN

SITEIT VAN!MSTERDAM EN KROONLID VAN DE SER

VAN PIJN IS VEEL MOEILIJKER DAN HET VERDELEN

ZIJN HET EROVER EENS DAT DE ARBEIDSMARKT MOET

VAN WELVAART !LS HET GAAT OM HET VERDELEN VAN

WORDEN GEMODERNISEERD EN DAT DE ECONOMIE

WERK ZEKERHEID EN PENSIOENEN ZIEN WE DE

MEER DYNAMIEK BEHOEFT -ENSEN ZULLEN DAN

GENERATIES ALLEMAAL OM HET HARDST ROEPEN DAT

ECHTER WEL WEERBAAR MOETEN WORDEN GEMAAKT

ZIJ DE REKENING VAN DE CRISIS BETALEN¥

ZODAT ZIJ BETER KUNNEN OMGAAN MET ONZEKER

VAN KESTEREN ¤)K DEEL DE ANALYSE OVER

HEDEN ¤3TA OP EN WANDEL MAAR NIET ZONDER

GREED EN DE OVERWAARDERING VAN HET AANDEEL

EEN UITGESTOKEN HAND¥

HOUDERSKAPITALISME -AAR IEDERE ONTWIKKE
LING DIE IN PRINCIPE GOED IS ONTAARDT DAT IS

0QXFMLFXJK[F[FUEFIVJEJHF«OBODJFFM
FDPOPNJTDIFDSJTJTEFWPSNHFWJOHWBO
DPMMFDUJFWFFOJOEJWJEVFMFBSSBOHFNFO
UFOWBO TPMJEBSJUFJUJOEF/FEFSMBOETF
TBNFOMFWJOHPOEFSESVL

EEN PERMANENTE FACTOR IN DE GESCHIEDENIS
VAN DE MENSHEID /P EEN GEGEVEN MOMENT
ONTSTAAT EEN HYPE EEN SOORT PIRAMIDESPEL
WAARBIJ VEEL GELD VALT TE VERDIENEN (ET ZIT
IN DE MENSELIJKE AARD OM DAN TE BEZWIJKEN
VOOR DE VERLEIDING OM MET NIETS DOEN TOCH

SMIT ¤$E ACHTERGROND VAN DE CRISIS IS DAT %VA
DE AFKORTING VAN &DPOPNJD7BMVF"EEFE ALS

VEEL GELD TE VERDIENEN $E TULPENMANIE IN
DE ZEVENTIENDE EEUW DE INTERNETBUBBEL VAN

GROTE VERLEIDSTER IS TERUGGEKEERD OP AARDE

DE JAREN NEGENTIG EN DE RECENTE KREDIETCRI

)K DOEL DAARMEE OP HET ECONOMISCH DENKEN

SIS ZIJN ER VOORBEELDEN VAN (ET GRATIS GELD

DAT IS GERICHT OP KORTETERMIJNGEWIN EN DE

DAT VIA DE A¬OSSINGSVRIJE HYPOTHEKEN IN DE

BELANGEN VAN AANDEELHOUDERS SNELLE WINSTEN

ECONOMIE IS GEPOMPT HEEFT ERTOE GELEID DAT

EN HOGE BONUSSEN 7E PLUKKEN COLLECTIEF DE

MENSEN HUIZEN GINGEN KOPEN DIE NORMAAL

WRANGE VRUCHTEN VAN EEN ONGETEMDE HSFFE

GESPROKEN NIET BINNEN HUN BEREIK LAGEN

HET ALTIJD AANWEZIGE EN ONSTILBARE VERLANGEN

)EDEREEN VOND DAT PRACHTIG OMDAT DAARDOOR

IN DE MENS NAAR MEER GROTER EN MOOIER %R

EEN CPPN IN DE ECONOMIE ONTSTOND -ENSEN

IS EEN !NGELSAKSISCHE WIND GAAN WAAIEN DIE

GELOOFDEN IN SPROOKJES ALS ,EGIO ,EASE WAAR

OP KORTE TERMIJN RIJKDOM BRACHT MAAR DAT

BIJ MET DE MEERWAARDE VAN HET EIGEN HUIS

GELD BLIJKT NU NODIG VOOR DE AANSCHAF VAN EEN

WERD GESPECULEERD EIGENLIJK GEGOKT OP DE

WINTERJAS OMDAT HET KLIMAAT GUUR IS GEWOR

AANDELENMARKT¥

DEN %EN AANTAL BELANGRIJKE WAARDEN DIE SA

¤$E PROBLEMEN WAARTOE DAT LEIDT MOETEN

MENHANGEN MET HET 2IJNLANDSE MODEL DAT IN

WE ECHTER IN PROPORTIES ZIEN :E ZIJN VOOR

.EDERLAND ALTIJD IN ERE IS GEHOUDEN VERDIENT

.EDERLAND MET BETREKKELIJK EENVOUDIGE MID

DAAROM HERWAARDERING $ENK BIJVOORBEELD

DELEN OP TE LOSSEN 7IJ ZIJN GEEN 'RIEKENLAND

AAN DUURZAAMHEID NIET LOUTER IN ECOLOGISCHE

MAAR EVENALS $UITSLAND EEN SOLIDE LAND DAT

ZIN MAAR OOK TUSSEN WERKNEMERS EN WERK

DE MIDDELEN EN MOGELIJKHEDEN HEEFT OM ZICH

GEVERS¥

UIT DE CRISIS TE WERKEN !LS DE OVERHEIDSTE

¤$EZE ONTWIKKELINGEN PLAATSEN ONS NU
VOOR EEN AANTAL VERDEELVRAAGSTUKKEN IN EEN
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DRAGE LEVERT $AT IS SOLIDARITEIT EN IEDERE TIJD
VRAAGT OM EEN EIGEN INVULLING DAARVAN $E
CHRISTENDEMOCRATIE WIL DE STAATSSCHULD IN DE
HAND HOUDEN WIL DAT DE OVERHEID MAAT HOUDT
EN OVERVRAAGT BURGERS EN BEDRIJVEN BIJ BE
ZUINIGINGEN NIET (ET IS VERKEERD ALS MENSEN
WORDEN ONTMOEDIGD OM HARD TE WERKEN EN
DAT MAAKT PRECIES HET VERSCHIL MET SOCIALIS
TISCHE PARTIJEN ALS 0VD! EN SP (ET BEGINSEL
DAT DE PIJN EERLIJK MOET WORDEN VERDEELD IS
HETZELFDE MAAR DE MAATVOERING IS BIJ HET CDA
FUNDAMENTEEL ANDERS¥
BOOT ¤$E BEZUINIGINGEN DIE NU NODIG
ZIJN VLOEIEN NIET DIRECT VOORT UIT DE SCHUL
DENCRISIS IN HET EUROGEBIED 7E HEBBEN IN DE
WOORDEN VAN *AAP 3MIT ONS RIJK GEREKEND EN
DAT WAS VvvR DE CRISIS $US OOK DE OVERHEID

+BBQ4NJU

HANTEERDE TE RUIME UITGAVENKADERS $E CRISIS
IS IN ZEKERE ZIN SECUNDAIR (ERVORMINGEN ZIJN

VOORBEELD VOOR HET .EDERLANDS PENSIOENSTEL

VOORAL NODIG OMDAT DE WERELD GLOBALISEERT

SEL %UROPA IS OP DIT MOMENT NIET KLAAR VOOR

EN CONCURRERENDER WORDT EN OMDAT DE MOBI

EEN POLITIEKE UNIE MAAR «SCALE VERANTWOOR

LITEIT TOENEEMT $OOR DEZE ONTWIKKELINGEN

DELIJKHEDEN OP HET NIVEAU VAN "RUSSEL ZULLEN

ONTSTAAT EEN SPANNING TUSSEN DE NATIONALE

NODIG ZIJN¥

BELEIDSVRIJHEID EN DE HERVORMINGEN DIE IN

¤$E BINNENLANDSE HERVORMINGEN DIE

TERNATIONAAL ZIJN VEREIST %N HIER MOETEN WE

.EDERLAND MOET DOORVOEREN ZIJN RELATIEF

VERSTANDIG ZIJN ER BLIJFT WEL DEGELIJK NATIO

EENVOUDIG MAAR DAT BETEKENT NIET DAT HET

NALE BELEIDSRUIMTE -AAR JE KUNT NIET ANDERS

GEMAKKELIJK IS OM DE DYNAMIEK TE REALISEREN

DAN JE ZORGEN MAKEN OVER DE EUROCRISIS¥

DIE NODIG IS VOOR EEN ECONOMIE EN TOCH ZE

¤$E ZEVENTIEN REGERINGSLEIDERS KUNNEN

KERHEDEN TE BIEDEN "IJVOORBEELD IMMIGRATIE

DIE CRISIS MOMENTEEL NIET OPLOSSEN ZE NEMEN

KAN GOED ZIJN VOOR DYNAMIEK MAAR DAT WERKT

TELKENS KLEINE STAPPEN EN LOPEN ACHTER DE

ALLEEN ALS NIEUWKOMERS WORDEN OPGENOMEN

FEITEN AAN (ET RISICO IS GROOT DAT MEN OP EEN

IN HET ARBEIDSPROCES (ET SOCIALEZEKERHEIDS

ZEKER MOMENT KIEST VOOR WAT IN HET !MERICAN

STELSEL VORMT HIERIN ECHTER EEN RISICO EN DAT

FOOTBALL EEN )BJM.BSZQBTTWORDT GENOEMD

ZET DE SOCIALE ZEKERHEID AAN DE ONDERKANT

EEN ALLES OF NIETSBESLUIT WAARMEE EEN GROOT

ONDER DRUK¥

AANTAL STAPPEN IN mmN KEER WORDT GEZET /F
WEL EEN VERDERE %UROPESE INTEGRATIE IN DE
RICHTING VAN EEN POLITIEKE UNIE "EHALVE DAT
DE DEMOCRATISCHE LEGITIMATIE DAARVAN PROBLE
MATISCH IS ZULLEN OOK IN SOCIAALECONOMISCH
OPZICHT DE GEVOLGEN GROOT KUNNEN ZIJN BIJ
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4PMJEBSJUFJUMJKLUHBBOEFXFHFFODPOOP
UBUJFWBO[FLFSIFJEUFIFCCFOHFLSFHFO
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OJFU[FMEFOBMTNBLFMBBSTJOXFMWBBSU JFUT
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CFUFLFOUEBUWPPSPOTCFHSJQWBOTPMJEBSJ
UFJUFOWPPSCFTUBBOEFSFDIUFO
BOOT ¤$E POLITIEK KAN SLECHTS BEPERKT ZEKER
HEDEN BIEDEN MAAR KAN WEL ONZEKERHEDEN
VERDELEN EN DAT IS WAT SOLIDARITEIT BEOOGT
0OLITICI MAAR BIJVOORBEELD OOK PENSIOEN
FONDSEN HEBBEN MENSEN TE LANG VALSE ZEKER
HEDEN VOORGESPIEGELD EEN WAARDEVAST PEN

1PMJUJDJIFCCFONFOTFOUFMBOH
WBMTF[FLFSIFEFOWPPSHFTQJFHFME

ZITTEN TE RESPECTEREN EN HERVORMINGEN TE
LATEN INGAAN VOOR NIEUWE GEVALLEN¥
"MTEJFSFEFOFSJOHPPLHFMEUWPPSEFAOW 
EFWFSWSPFHEFVJUUSFEJOHFOBSCFJETPOHF
TDIJLUIFJEFOEFIZQPUIFFLSFOUFBGUSFL 
XBBSEFPWFSIFJEFWFOFFOTNFUCFTUBBOEF
HFWBMMFOUFNBLFOIFFGU JTEFDPOTFRVFOUJF
EBOOJFUEBUEFKPOHFSFHFOFSBUJFTVJUFJOEF
MJKLEFSFLFOJOHLSJKHFOHFQSFTFOUFFSE

VAN KESTEREN ¤*A AL IS HET MOGELIJK OM HIER
IN TE VARIpREN DOOR BIJVOORBEELD REKENING TE
HOUDEN MET IEMANDS LEEFTIJD %EN  JARIGE
DIE UIT EEN ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSREGELING
VALT MAAKT NOG KANS OP DE ARBEIDSMARKT
MAAR DAT GELDT IN VEEL MINDERE MATE VOOR

SIOEN BESTAAT NIET 7EL IS HET MOGELIJK OM

IEMAND VAN  $ESTIJDS IS BIJ DE HERVORMING

BINNEN HET SYSTEEM ONZEKERHEDEN ANDERS

VAN DE WAO GEBLEKEN DAT DE ARBEIDSMARKT IN

TE VERDELEN TUSSEN JONG EN OUD HOOGOPGE

STAAT IS VOORMALIG UITKERINGSGERECHTIGDEN TE

LEID EN LAAGOPGELEID EN DOOR DE ONZEKER

ABSORBEREN EN ALS DAAROVER REDELIJKE TWIJFEL

HEID TE ONTKENNEN IS DAT NIET OF ONDUIDELIJK

BESTAAT IS HET ALTIJD MOGELIJK OM DAT TE ORGA

GEBEURD 3OLIDARITEIT IS DAT JE DAT WEL DOET

NISEREN (ET BEGINSEL VAN SOLIDARITEIT VRAAGT

EN TRANSPARANT 7ANNEER ONZEKERHEID

ECHTER WEL OM WEDERKERIGHEID VAN ONDER

NIET WORDT GECOMMUNICEERD MOET JE NIET

NEMERS MAG WORDEN GEVRAAGD OM MENSEN

VREEMD OPKIJKEN ALS MENSEN ZICH ACHTERAF

AAN TE NEMEN MAAR DAN MOET DAAR OOK WAT

BESTOLEN VOELEN¥

TEGENOVER STAAN $AT VRAAGT OM EEN INTEL

SMIT ¤(ET MOOIE VAN DE CHRISTENDEMOCRA

LIGENT PAKKET WAARIN ENERZIJDS WERKGEVERS

TIE IS DAT ZE VERHALEN KENT DIE DE BOODSCHAP

ZICH ERTOE VERPLICHTEN EEN AANTAL NADER AF TE

OVERBRENGEN DAT HET LEVEN NIET UIT ZEKERHEID

SPREKEN MENSEN AAN TE NEMEN EN WAARIN AN

BESTAAT MAAR DAT PANIEK DAAROVER EVENMIN

DERZIJDS DE OVERHEID BELOOFT DAT HET ONDER

NODIG IS (ET GAAT ER PRIMAIR OM MENSEN IN

NEMERSKLIMAAT IN .EDERLAND WORDT VERBE

HUN ONZEKERHEID TE FACILITEREN 3TA OP EN WAN

TERD :O¥N BENADERING WAS MOGELIJK GEWEEST

DEL MAAR NIET ZONDER EEN UITGESTOKEN HAND¥

RONDOM DE 7ET WERKEN NAAR VERMOGEN¥

¤/NZEKERHEID IS MET HET LEVEN GEGEVEN

SMIT ¤)NDERDAAD MOETEN BEIDE PARTIJEN

)N PRINCIPE MOGEN BESTAANDE RECHTEN ECH

ELKAAR NIET OVERVRAGEN MAAR HET IS EVENEENS

TER NIET WORDEN AANGETAST TENZIJ DE NOOD

VAN BELANG DAT VOORBIJ HET EIGEN BELANG

NATUURLIJK ZO HOOG STIJGT DAT HET ONONTKOOM

WORDT GEKEKEN $IT GELDT TEMEER ALS HET

BAAR IS )N BEGINSEL IS HET ECHTER REDELIJK OM

GAAT OM SOLIDARITEIT TUSSEN GENERATIES WAAR

DE MENSEN DIE BIJVOORBEELD WERKZAAM ZIJN

GEVESTIGDE RECHTEN EEN BELANGRIJKE FACTOR

IN EEN SOCIALE WERKPLAATS OF DIE IN DE 7AJONG

ZIJN -IJ KON JE NIET KWADER KRIJGEN IN DE
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DISCUSSIE RONDOM HET PENSIOENAKKOORD DAN
ALS JONGE MENSEN TEGEN MIJ ZEIDEN ¢5 DENKT
LOUTER AAN DE BELANGEN VAN UW EIGEN GENERA
TIE EN DIE VAN OUDEREN£ -IJN ANTWOORD WAS
STEEVAST ¢$ENKT U WERKELIJK DAT IK DE BELAN
GEN VAN MIJN EIGEN KINDEREN DIE HALVERWEGE
DE TWINTIG ZIJN AAN HET VERKWANSELEN BEN£¥
¤6EEL JONGE MENSEN KUNNEN HUN LEVEN
NIET OPBOUWEN ZOALS DE TWEE GENERATIES BO
VEN HEN DAT HEBBEN GEDAAN 6ASTE CONTRAC
TEN KRIJGEN ZE NIET EEN HYPOTHEEK AFSLUITEN
BLIJKT VAAK LASTIG EN DE LASTEN VAN DE VERGRIJ
ZING ZULLEN DOOR HEN MOETEN WORDEN GEDRA
GEN 6OOR DE LEDEN VAN DE JONGERE GENERATIE
GELDT ECHTER DAT ZIJ ZICH OP HUN BEURT MOE
TEN VERPLAATSEN IN HUN OUDERS (OE IS HET
VOOR HEN ALS NA EEN LEVEN LANG SPAREN BLIJKT

/JFL+BOWBO,FTUFSFO

DAT ER MINDER VAN OVERBLIJFT EN DAT ER LANGER
MOET WORDEN DOORGEWERKT DAN ALTIJD GE

DAT ZELF NIET TERUG ZULLEN KRIJGEN 6AN SOLIDA

DACHT (ET IS DUS BELANGRIJK DAT GENERATIES

RITEIT TUSSEN GENERATIES IS DUS EIGENLIJK GEEN

ZICH VERPLAATSEN IN ELKAAR OM TE VOORKOMEN

SPRAKE EN ER ZIJN IN DE TOEKOMST TE WEINIG

DAT ZE ALS GROEPEN TEGENOVER ELKAAR KOMEN

CONSTANTEN DIE ERVOOR KUNNEN ZORGEN DAT

TE STAAN $AT GELDT OOK VOOR DE VAKBEWEGING

EEN EVENWICHTIGE SOLIDARITEIT TUSSEN GENE

ZELF ALS DE VERSCHILLENDE AANGESLOTEN BON

RATIES KAN WORDEN BEWERKSTELLIGD $E TOE

DEN VOOR DE KEUZE STAAN OF HET EIGENBELANG

KOMST ZAL ZIJN DAT DE GENERATIES MEER HUN

OF HET ALGEMEEN BELANG DIENT TE PREVALEREN¥

EIGEN BROEK MOETEN OPHOUDEN EN DAT LASTEN

BOOT ¤$E TOEKOMST VAN DE ZOGENAAMDE

MINDER WORDEN AFGEWENTELD IETS WAT NU AL

SOLIDARITEIT TUSSEN GENERATIES IS NIET ROOS

NAAR VOREN KOMT IN HET LANGER DOORWERKEN

KLEURIG $OOR DE VERGRIJZING ZIJN ER TE WEINIG

/UDERE GENERATIES ZULLEN ONVERMIJDELIJK

JONGEREN OM DE LASTEN TE KUNNEN DRAGEN EN

VERWORVENHEDEN MOETEN OPGEVEN¥

OOK DE TOENEMENDE DYNAMIEK IN DE ECONO

%FUPFLPNTUWBOEF
[PHFOBBNEFTPMJEBSJUFJUUVTTFO
HFOFSBUJFTJTOJFUSPPTLMFVSJH

8FMLFIFSWPSNJOHFOWBOEFTPDJBMF[FLFS
IFJE[JKOWPMHFOTVOPPE[BLFMJKL FOIPF
NPFUFOEJFWPSNLSJKHFO
VAN KESTEREN ¤3OWIESO HET HERVORMEN VAN
DE ARBEIDSMARKT WAT VRIJ EENVOUDIG MOGE
LIJK IS $E CONTOUREN VAN HET ,ENTEAKKOORD

MIE ZORGT ERVOOR DAT HET AAN STURINGSMECHA

ZIJN GOED 6AN BELANG IS DAT DE VERVELENDSTE

NISMEN ONTBREEKT )N FEITE ZIJN DE HUIDIGE

VORMEN VAN TIJDELIJKE CONTRACTEN WORDEN TE

JONGEREN SOLIDAIR MET OUDEREN TERWIJL ZIJ

GENGEGAAN EN DAT WERKNEMERS BIJVOORBEELD
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VIA SCHOLINGSFONDSEN WORDEN BEGELEID NAAR

CONTINUtTEIT IN HET KUNNEN VOORZIEN VAN

ANDER WERK -ET DE BANKEN MOET VERVOLGENS

HUN LEVENSONDERHOUD /M DIE WAARDE TE

GEZAMENLIJK HET GESPREK WORDEN AANGEGAAN

BEHOUDEN ZULLEN WE OP ZOEK MOETEN GAAN

OM NA TE GAAN HOE WE ERVOOR KUNNEN ZORGEN

NAAR EEN VORM WAARIN DAT MOGELIJK BLIJFT

DAT MENSEN MET ¬EXIBELE CONTRACTEN TOCH

$AARBIJ GELDT VAST IS TE VAST EN ¬EX IS TE ¬EX

OP DE WONINGMARKT TERECHTKUNNEN 6OLGENS

$E GROTE NADELEN VAN DE ¬EXIBELE ARBEIDS

MIJ IS DAT EEN PRACHTIGE OPDRACHT VOOR EEN

MARKT MOETEN WORDEN WEGGEHAALD DOOR ER

VOLGEND KABINET !LS *AAP 3MIT DE RUIMTE

BIJVOORBEELD INDERDAAD VOOR TE ZORGEN DAT

KRIJGT VAN ZIJN LEDEN OM EEN OPLOSSING VOOR

MENSEN OOK MET EEN ¬EXIBEL ARBEIDSCON

DE ARBEIDSMARKT TE BEREIKEN HET VNO NCW

TRACT IN AANMERKING KUNNEN KOMEN VOOR EEN

DAT OOK DOET EN WE PRATEN DAAROVER MET

HYPOTHEEK $AARNAAST MOET ERVOOR WORDEN

!RNOUD "OOT EN ZIJN COLLEGA¥S VAN DE SER

GEZORGD DAT MENSEN EEN REpEL PERSPECTIEF

DAN IS HET ECHT NIET INGEWIKKELD OM DIT PRO

HEBBEN OP DE OVERGANG TUSSEN VERSCHILLEND

BLEEM OP TE LOSSEN (ET CDA ZOU HIERIN HEEL

WERK -ENSEN MOETEN KORTOM WORDEN TOEGE

GOED EEN BEMIDDELENDE ROL VANUIT DE POLI

RUST OM IN HUN LEVENSONDERHOUD TE KUNNEN

TIEK KUNNEN SPELEN WANT HET PAST BINNEN

VOORZIEN OP DE ¬EXIBELE ARBEIDSMARKT¥

DE CHRISTENDEMOCRATISCHE GEDACHTE OM DE

BOOT ¤$E ARBEIDSMARKT IS EEN PARADOX

VERBINDING TE LEGGEN TUSSEN DE ARBEIDS EN

.ATUURLIJK MOETEN ER ZAKEN ¬EXIBELER MAAR

WONINGMARKT¥

VOORAL MOET HET MOGELIJK WORDEN OM LANGER

SMIT ¤/P BASIS VAN GESPREKKEN MET LEDEN

DOOR TE WERKEN -EN MOET VAN BAAN LVO

DENK IK DAT ZO¥N HERVORMING OP DE ARBEIDS

OFO WISSELEN OP HOGERE LEEFTIJD EN DAT IS NU

MARKT MOGELIJK IS 7E MOETEN ONS NIET BLIND

BARSTENS MOEILIJK %N JA VIGERENDE ¢VASTIG

STAREN OP HET BEHOUD VAN VERWORVEN RECH

HEDEN£ STAAN ONDER DRUK -INIMUMLOON

TEN MAAR ONS STERK MAKEN VOOR HET BEHOUD

EN HET SOCIALEZEKERHEIDSSTELSEL STAAN VAAK

VAN VERWORVEN WAARDEN DIE AAN HET HUIDIGE

HAAKS OP HET OPNEMEN VAN IMMIGRANTEN

ONTSLAGRECHT DAT DATEERT UIT DE JAREN VEER

IN HET ARBEIDSPROCES DE HOUDBAARHEID VAN

TIG VAN DE VORIGE EEUW TEN GRONDSLAG LIG

VERPLICHTSTELLINGEN IN HET PENSIOENSTELSEL

GEN $E CONTEXT IS VANDAAG HEEL ANDERS EN DE

STAAT ONDER DRUK EN OOK HET DE«NIpREN VAN

VRAAG IS OF HET ONTSLAGRECHT NIET CONTRAPRO

EENDUIDIGE BEDRIJFSTAKKEN VOOR HERKENBARE

DUCTIEF IS GEWORDEN OMDAT HET INMIDDELS

CAO¥S PAST NIET ECHT BIJ DE DYNAMIEK VAN DE

OP ALLE MOGELIJKE MANIEREN WORDT OMZEILD

MODERNE SAMENLEVING¥

$E WOORDEN ¢MOBILITEIT£ EN ¢¬EXIBILITEIT£

¤(ET INDIVIDU ZAL INDERDAAD WEERBAAR

ZIJN DE MANTRA¥S OP DE ARBEIDSMARKT VAN

MOETEN WORDEN GEMAAKT ZODAT HIJ KAN

VANDAAG EN IN IEDER GEVAL VAN MORGEN $AAR

INSPELEN OP DE VERSCHUIVING VAN BAANZEKER

KUNNEN WE HEEL PANIEKERIG OVER DOEN MAAR

HEID NAAR WERKZEKERHEID /VERIGENS ZAL HET

MENSEN ZEKER DE JONGERE GENERATIES KUN

ZEKER NIET ZO ZIJN DAT ER DOOR DE ¬EXIBILISE

NEN BEST LEVEN MET HET GEGEVEN DAT ZE NIET

RING VAN DE ARBEIDSMARKT IN HET GEHEEL GEEN

MEER DE ZEKERHEID VAN mmN BEPAALDE BAAN

BAANZEKERHEID MEER ZAL BESTAAN )N DE LOOP

VOOR HET LEVEN HEBBEN¥

DER TIJD ZAL ZICH EEN ZEKER EVENWICHT OP DE

¤$E OORSPRONKELIJKE BEDOELING VAN HET
ONTSLAGRECHT WAS MENSEN ZICHT TE GEVEN OP

$ISJTUFO%FNPDSBUJTDIF7FSLFOOJOHFO \ ;PNFS
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GEVERS IS ALS HUN WERKNEMERS CONSTANT EEN
ONTSLAG BOVEN HET HOOFD HANGT¥
%FWBLCFXFHJOHFOIFCCFOBMUJKEFFO
CFMBOHSJKLFSPMHFTQFFMEJOIFU/FEFSMBOE
TFQPMEFSNPEFM%FWBLCPOEFOIFCCFOIFU
NPNFOUFFMFDIUFSNPFJMJKLFOMJKLFOJOUFSO
WFSEFFMEPWFS[PXFMIVOTBNFOXFSLJOH
BMTEFIFSWPSNJOHWBOEFTPDJBMF[FLFS
IFJE)PFLPNUEBUFOIPF[JFUEFUPFLPNTU
WBOEFWBLCFXFHJOHFSVJU

VAN KESTEREN ¤(ET PROBLEEM VAN DE VAK
BEWEGING IS DAT ALLES IS BEREIKT WAT ZIJ IN DE
RUIM HONDERD JAAR DAT ZIJ BESTAAT WILDE BE
REIKEN (ETGEEN IS BEREIKT MOET NU WORDEN
OMGEBOUWD TOT IETS WAT HEEL ANDERS IS $E LE

"SOPVE#PPU

DEN MOET WORDEN VERTELD DAT ZE LANGER MOE
TEN WERKEN DAT DE 7AJONG TOCH ANDERS MOET

GOED INVOELBAAR EEN MODERNE VAKBOND IS

WORDEN INGERICHT EN DAT DE ARBEIDSMARKT

EEN VAKBOND WAAR MENSEN TERECHTKUNNEN

¬EXIBELER MOET %N DAT TERWIJL DE MEESTE

MET HUN PROBLEMEN 6AKBONDEN ZULLEN IN DE

MENSEN HET LIEFST EEN VASTE BAAN WILLEN EN

TOEKOMST DICHT OP DE BELANGEN VAN MENSEN

ZO SNEL MOGELIJK MET PENSIOEN $E VAKBE

MOETEN ZITTEN EN ZIJ ZULLEN MOETEN KUN

WEGING HEEFT DUS EEN ONMOGELIJKE POSITIE

NEN UITLEGGEN DAT ER MEER WORDT BEREIKT ALS

EN MOET STEEDS TEGEN MENSEN ZEGGEN WAT ZE

HONDERDDUIZEND INDIVIDUEN SAMENWERKEN

EIGENLIJK NIET WILLEN HOREN *E HEBT TE MAKEN

7ANT ALS JE MET ZOVEEL WERKNEMERS AAN TAFEL

MET HET CONSERVATIEFSTE PUBLIEK TERWIJL ER

ZIT BIJ MINISTER +AMP VAN 3OCIALE :AKEN EN

HOOGNODIG MOET WORDEN GEMODERNISEERD¥

7ERKGELEGENHEID KAN BETER WORDEN ON

¤%R ZAL EEN SOORT REVOLUTIE MOETEN PLAATS

DERHANDELD OVER DE AOW OF DE 7AJONG (ET

VINDEN IN DE WERELD VAN DE VAKBONDEN )N

ZELFDE GELDT VOOR DE SAMENWERKING MET HET

FEITE VINDT DIE OP DIT MOMENT AL PLAATS EN

VNO NCW EN MKB .EDERLAND ZODAT WERKNE
MERS mN WERKGEVERS EVENTUEEL GEZAMENLIJK

&S[BMFFOTPPSUSFWPMVUJF
NPFUFOQMBBUTWJOEFOJOEF
XFSFMEWBOEFWBLCPOEFO

KUNNEN AANGEVEN HOE ZIJ HET HEBBEN WILLEN
-AAR DE OUDE VAKBONDSVORMEN ZULLEN DAN
EERST MOETEN VERDWIJNEN $AT IS HET GROTE
CON¬ICT DAT NU IN DE FNV EN IN MINDERE MATE
IN HET CNV PLAATSVINDT¥
¤$E WERKGEVERSORGANISATIE IS EEN HEEL

DAN MOET ER IETS OVERBLIJVEN IETS NIEUWS

ANDER TYPE ORGANISATIE (ET GAAT HIER MEER

WAARIN DE VAKBOND ZICHZELF HERUITVINDT EN

OM EEN OP RATIO GEBASEERD LIDMAATSCHAP VAN

OPNIEUW DE«NIEERT 7AT DAT MOET ZIJN IS

BEDRIJVEN¥
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4PMJEBSJUFJUFOIFUQPMEFSNPEFMQJKOCMJKLUNPFJMJKLFSUFWFSEFMFOEBOXFMWBBSU¥
*OHFTQSFLNFU+BBQ4NJU /JFL+BOWBO,FTUFSFO"SOPVE#PPU


SMIT ¤*A DE WERKGEVERSORGANISATIE HEEFT

DAARMEE EEN POSITIE IN DE SER VERWORVEN

HET IN DIE ZIN GEMAKKELIJKER OMDAT HET GAAT

:IJ ZIJN ZODOENDE DEGENEN MET WIE CENTRALE

OM SIMPELE PLATTE DINGEN ZOALS WINSTGE

AKKOORDEN WORDEN AFGESLOTEN TOT EN MET

VENDE GROEI EEN GEZONDE BEDRIJFSVOERING

PENSIOENAKKOORDEN DIE VOOR HEEL .EDER

ENZOVOORT "IJ ONS GAAT HET ALTIJD OM DE TAAL

LAND GELDEN $E VAKBONDEN KUNNEN ZICH DUS

VAN DE EMOTIE OM RECHT EN ONRECHT EERLIJK

NIET LANGER ALLEEN MAAR OPSTELLEN ALS DE BELAN

EN ONEERLIJK GOED EN FOUT $E VAKBEWEGING

GENBEHARTIGER VAN HUN BETALENDE LEDEN $AN

HEEFT HET NU ZO MOEILIJK OMDAT ZE EIGENLIJK

WORDT TERECHT DE VRAAG GESTELD WIE REPRESEN

ALLEEN MAAR EEN VERHAAL KAN VERTELLEN OVER

TEERT U EIGENLIJK¥

BEPERKING VAN SCHADE IN PLAATS VAN OVER HET

¤(ET LASTIGE VERHAAL DAT IK AAN DE ACHTER

REALISEREN VAN VERBETERINGEN $AT IS NATUUR

BAN VAN HET CNV MOET UITLEGGEN LUIDT DUS

LIJK HET GEVOLG VAN DE HUIDIGE PERIODE VAN

WIJ ZIJN MmmR DAN ALLEEN JULLIE BELANGENBE

SCHAARSTE MAAR HET HEEFT OOK TE MAKEN MET

HARTIGER 7ANT ALS DE VAKBONDEN DAT NIET

HET POLITIEKE KLIMAAT WAARIN DE AGENDA VAN

DOEN VERLIEZEN ZE IK ZOU HAAST ZEGGEN

DE WERKGEVER MET REDELIJK GEMAK WORDT GE

TERECHT HUN POSITIE $AAROM MOET IK RE

VOLGD )K VRAAG ME AF HOE STERK HET VNO NCW

KENING HOUDEN MET DE ¢VOORBAN£ VAN HET

ZOU ZIJN ALS ER INEENS HEEL VEEL DINGEN VAN

CNV EN MOET IK DUS OOK DINGEN ZEGGEN DIE

GEVRAAGD ZOUDEN WORDEN DIE HET MISSCHIEN

DE ACHTERBAN MISSCHIEN LIEVER NIET VAN MIJ

LIEVER NIET ZIET¥

HOORT MAAR DIE TE MAKEN HEBBEN MET DE

VAN KESTEREN ¤$AT ZOU ZEKER EEN PRO

BELANGEN VAN DE VOORBAN¥

BLEEM ZIJN MAAR NIET HET EINDE BETEKENEN
VAN HET VNO NCW OMDAT HET RATIONELE AS
PECT ZAL OVERHEERSEN BIJ DE BEDRIJVEN /VE

8FMLFSPMNPFUEFQPMJUJFL OPH TQFMFO
CJOOFOIFUQPMEFSNPEFM

RIGENS HEEFT DE WERKGEVERSORGANISATIE ZO¥N
MOEILIJKE TIJD OOK GEKEND TOEN IN DE JAREN

BOOT ¤$E ROL VAN DE POLITIEK IS BEPERKT MAAR

ZEVENTIG DE ONDERNEMERS HET KEER OP KEER

GEGEVEN MET ONZE CULTUUR :IJ MOET CONSTRUC

A¬EGDEN TEGEN DE VAKBONDEN EN HET VNO

TIEF OVERLEG TUSSEN WERKNEMERS EN WERKGE

NCW IN HET VERDOMHOEKJE ZAT¥

VERS STIMULEREN MAAR DAT NEEMT NIET WEG DAT

SMIT ¤)K WIL NIET HET SLACHTOFFER UITHANGEN

EEN OP EENONDERHANDELINGEN NIET LANGER DE

MAAR HET IS WEL EEN FEIT DAT DE VAKBEWEGING

MAATSTAF BEHOEVEN TE ZIJN :E ZAL ¬EXIBELER

MOEILIJKE BOODSCHAPPEN MOET OVERBRENGEN

MOETEN WORDEN EEN GROTERE DIVERSITEIT AAN

AAN DE ACHTERBAN (ET MOGE DUIDELIJK ZIJN DAT

ONDERWERPEN MOETEN AGENDEREN EN MET

IK TEGELIJKERTIJD VAN MENING BEN DAT HERVOR

MEER PARTIJEN OM DE TAFEL MOETEN GAAN ZITTEN

MINGEN NOODZAKELIJK ZIJN OOK OP DE ARBEIDS

OF JUIST ONDERHANDELINGEN OP EEN DECENTRAAL

MARKT $E TOEKOMST VAN DE VAKBEWEGING LIGT

NIVEAU MOETEN ORGANISEREN $AT ALLES HOEFT

BOVENDIEN NIET LOUTER BIJ ONZE ACHTERBAN

HET SYSTEEM HET POLDERMODEL AN SICH ECH

MAAR OOK BIJ ONZE ¢VOORBAN£ $AT BETEKENT

TER NIET TE GRONDE TE RICHTEN MAAR HET ZAL WEL

DAT IK ER OOK WIL ZIJN VOOR AL DIE MENSEN DIE

ANDERS WORDEN VORMGEGEVEN¥

GEEN LID ZIJN VAN HET CNV $E VAKBONDEN

VAN KESTEREN ¤$E POLITIEKE PARTIJEN IN

WORDEN GEZIEN ALS EF VERTEGENWOORDIGER VAN

DE 4WEEDE +AMER ZIJN TOCH IN HOGE MATE BE

EF WERKNEMER IN .EDERLAND EN HEBBEN ZICH

PALEND )N DE POLITIEK WORDEN ZAKEN DOOR DE
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DRUK VAN DE KIEZERS ECHTER NIET ZELDEN NODE

EN DE «NANCIERING VAN BANKEN EFFECTIEVER

LOOS INGEWIKKELD GEMAAKT 7IJ ZIJN EEN RIJK

KUNNEN OMGAAN MET ONZE SPAARGELDEN¥

LAND MET EEN HOGE MATE VAN POPULISME $AT

SMIT ¤)K BEN HET ZEER EENS MET .IEK *AN

BETEKENT DAT POLITIEKE PARTIJEN ZO VEEL MOGE

VAN +ESTEREN (ET KOMT ER NU OP AAN MOED

LIJK ALLES AFKOPEN EN BESLISSINGEN UITSTELLEN

TE TONEN JUIST IN DE POLITIEK .IET BANG ZIJN

TOTDAT HET ECHT NIET ANDERS MEER KAN (ET NE

VOOR HET ELECTORAAT ZOALS DE VAKBEWEGING

MEN VAN BESLISSINGEN IS EEN SENSATIE OP ZICH

NIET BANG MOET ZIJN VOOR HAAR ACHTERBAN

GEWORDEN $E COLLECTIEVE OPLUCHTING RONDOM

-ISSCHIEN DAT MEN EROP WORDT AFGEREKEND

HET ,ENTEAKKOORD HEEFT DAT TOCH LATEN ZIEN

MAAR DAT IS DAN WELLICHT DE PRIJS DIE MOET

.EDERLAND LEEK INTERNATIONAAL SCHADE OP TE

WORDEN BETAALD¥

LOPEN MAAR GELUKKIG ZIJN ER EEN PAAR MENSEN

VAN KESTEREN ¤(ET ZAL WORDEN GEWAAR

IN DE 4WEEDE +AMER DIE DAT NIET LIETEN GEBEU

DEERD ALS POLITICI BESLISSINGEN NEMEN $AAR

REN $AAR MOET JE JE HOED VOOR AFNEMEN IN

BIJ MOETEN PARTIJEN NIET OP ZOEK NAAR HET

PLAATS VAN AFZIJDIG TE BLIJVEN -EN MOET FORSE

COMPROMIS IN HET COMPROMIS MAAR ZOUDEN

BESLISSINGEN DURVEN NEMEN¥

ZE ELKAAR OOK IEDER HET HUNNE KUNNEN GEVEN

¤:O ZOU HET BIJVOORBEELD GOED ZIJN OM

$AN KAN AAN DE ACHTERBAN HELDER WORDEN

.EDERLANDSE PENSIOENFONDSEN ER MET KRACHT

UITGELEGD WAT WEL EN NIET IS BEREIKT IN PLAATS

TOE TE BEWEGEN MEER GELD TE INVESTEREN IN

VAN DAT ALLERLEI WATERIGE COMPROMISSEN

DE .EDERLANDSE SAMENLEVING .EDERLAND

MOETEN WORDEN VERDEDIGD WAAR NIEMAND

ONDERSCHEIDT ZICH MET ACHTHONDERD MILJARD

ZICH MEER IN HERKENT¥

EURO AAN KAPITAAL IN PENSIOENRESERVERINGEN

BOOT ¤(ET ,ENTEAKKOORD WAS IN DIT OP

EN DE BELEGGING DAARVAN ZOU VOOR EEN GROOT

ZICHT BELANGRIJK OMDAT DAARMEE EEN PAT

DEEL IN .EDERLAND MOETEN WORDEN GEBRUIKT

STELLING WERD DOORBROKEN %R ZITTEN GOEDE

$AT KAN DOOR DE HYPOTHEKEN VAN DE BANKEN

ELEMENTEN IN DIE BEWEGINGEN IN DE JUISTE

OVER TE NEMEN MAAR OOK DOOR INVESTERINGEN

RICHTING ZIJN VOOR EEN DYNAMISCHER ECONO

OVER TE NEMEN¥

MIE "ESTAANDE GEVALLEN WORDEN ECHTER NOG

BOOT ¤0ENSIOENFONDSEN ZULLEN ALTIJD ZEG
GEN DAT ZIJ OPTIMAAL MOETEN BELEGGEN VOOR

TE VEEL ONTZIEN EN HET AKKOORD BEVAT TE VEEL
PURE LASTENVERZWARINGEN¥

HUN DEELNEMERS (ET IS BOVENDIEN ZEER DE

¤$E POLITIEK KAN DUS DOORBRAKEN FORCE

VRAAG OF DE OVERHEID BELEGGINGSRESTRICTIES

REN MAAR HET WORDT PAS ECHT GEMAKKELIJKER

KAN OPLEGGEN AAN PENSIOENFONDSEN )K DENK

OM SOLIDARITEIT TE ORGANISEREN ALS DAT GEEN

WEL DAT AANGETOOND KAN WORDEN DAT HET NIET

VAGE WAARDE IS 7E MOETEN VAN ALLES ZONDER

OPTIMAAL IS DAT PENSIOENFONDSEN  PROCENT

DAT ER EEN VISIE WORDT NEERGELEGD 7E ZIJN

BELEGGEN IN HET BUITENLAND TERWIJL DE DEEL

MOMENTEEL VERWEESD HET IS VEELAL IEDER

NEMERS ZICH IN .EDERLAND BEVINDEN (ET

VOOR ZICH EN DAT HOLT DE SOLIDARITEIT UIT

LIJKT ER BOVENDIEN OP DAT PENSIOENFONDSEN

.IEUWE ANKERPUNTEN ZIJN DAAROM NODIG

VEEL TE GROOT ZIJN EN DAT UITEINDELIJK OOK DE

ZOALS GEDEELDE WAARDEN EEN GEZAMENLIJKE

ZOGENAAMDE OMKEERREGEL TER DISCUSSIE MOET

IDENTITEIT EN NIEUWE ZEKERHEDEN BETER HET

WORDEN GESTELD 7E ZULLEN IN .EDERLAND IN

RECHTVAARDIG VERDELEN VAN ONZEKERHEDEN

IEDER GEVAL MOETEN NADENKEN OVER DE VRAAG

WAAROMHEEN POLITIEKE PARTIJEN ZICH KUNNEN

HOE WE OOK IN RELATIE TOT DE WONINGMARKT

HERORGANISEREN¥
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3OLIDARITEIT BIJ DE FOUNDING
FATHERS VAN DE %UROPESE
INTEGRATIE GRONDSLAG EN DOEL
4PMJEBSJUFJUWPSNEFFFOCFMBOHSJKLFESJKGWFFSWPPSEFHSPOE
MFHHFSTWBOEF&VSPQFTFJOUFHSBUJF"MMFFOMBOHTEJFXFHLPO
IFUWFSWBMWBO&VSPQBXPSEFOHFTUVJUFOIFUJOEJWJEVXPS
EFOCFTDIFSNEUFHFOEFBOPOJFNFLSBDIUFOWBOEFTUBBU EF
NBSLUFOEFHMPCBMJTFSJOH.BBSXBUJTFSUFSFDIUHFLPNFO
WBOEJFIPPQWPMMFCFMPGUFWBO&VSPQFTFTPMJEBSJUFJU &OMJHU
JOEJFCFMPGUFOJFUKVJTUIFUBOUXPPSEPQEFIVJEJHF&VSPQF
TFNPFJMJKLIFEFOWBOWFSHSJK[JOH FOFSHJFBGIBOLFMJKLIFJE 
HFCSFLBBOIBSEQPXFS FDPOPNJTDIFGVUMPPTIFJEFO«OBODJ
FMFTDIVMEFO
DOOR .BUIJFV4FHFST
$E AUTEUR IS ONDERZOEKER EN DOCENT %UROPESE INTEGRATIE EN INTERNATIONALE
BETREKKINGEN AAN HET DEPARTEMENT 'ESCHIEDENIS EN +UNSTGESCHIEDENIS VAN DE
5NIVERSITEIT 5TRECHT

/P  MAART  TUSSEN DE PUINHOPEN VAN DE ZWAAR BESCHADIGDE
AULA VAN DE UNIVERSITEIT VAN +EULEN HOUDT +ONRAD !DENAUER DE VOORZITTER
VAN DE #HRISTLICH $EMOKRATISCHE 5NION #$5 IN DE "RITSE BEZETTINGSZONE
EEN REDE DIE DIEPE INDRUK MAAKT $E 2IJNLANDSE RASBESTUURDER MARKEERT
HIERMEE ZIJN AMBITIES VOOR HET LEIDERSCHAP VAN DE $UITSE CHRISTENDEMO
CRATEN (ET IS HET BEGIN VAN EEN POLITIEKE BLIKSEMCARRInRE OP ZEVENTIGJARIGE
LEEFTIJD DIE HEM IN  TOT DE EERSTE BONDSKANSELIER VAN DE "ONDSREPU
BLIEK $UITSLAND MAAKT !DENAUERS VISIE OP $UITSLAND EN %UROPA VORMT IN
MEER DAN mmN OPZICHT DE VRUCHTBARE BODEM WAAROP DE NAOORLOGSE INITIATIE
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VEN VAN ANDERE ¤%UROPEANEN¥ ALS *EAN -ONNET 2OBERT 3CHUMAN 0AUL (EN
RI 3PAAK 7ALTER (ALLSTEIN EN *OHAN 7ILLEM "EYEN TOT BLOEI KONDEN KOMEN
$E GRONDLEGGERS VAN DE %UROPESE INTEGRATIE VONDEN ELKAAR IN EEN
MACHTSREALISTISCH STREVEN NAAR BESCHERMING LOTSVERBONDENHEID IN EEN
SITUATIE WAARIN DE TOEKOMST VAN 7EST %UROPA BOVENAL IN HET TEKEN STOND
VAN MACHTSVERVAL EN BEDREIGINGEN VOOR DE VEILIGHEID EN STABILITEIT !AN
VANKELIJK WERD DE DREIGING AAN $UITSLAND TOEGESCHREVEN MAAR AL SPOEDIG
KANTELDE DAT OUDE BEELD EN ZAG MEN VOORAL HET GEVAAR VAN DE 3OVJET 5NIE
$E 7EST %UROPESE LOTSVERBONDENHEID IN HET LICHT VAN DE ONZEKERE NAOOR
LOGSE TOESTAND VORMDE DE STIMULANS VOOR BOVENSTATELIJKE %UROPESE INTE
GRATIE %EN ONGEKEND WAAGSTUK DAT NA ENKELE JAREN TRANSFORMEERDE IN HET
TECHNOCRATISCHE PROJECT VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT %EN TRANSFOR
MATIE DIE EEN MISSCHIEN NOG WEL GROTERE ¤7AGNIS¥ BEHELSDE ZOALS !DENAU
ER STELDE EN NIET IN DE LAATSTE PLAATS VOOR DE $UITSE ECONOMIE EN SCHATKIST
%R WERD GEGOKT EN GEWONNEN (ET MARKTPROJECT BLEEK EEN ONVERMOEDE
BRON VAN VERSE %UROPESE KRACHT GROEI EN INVLOED IN DE WERELD
$E FOUNDING FATHERS VONDEN ELKAAR VOORAL ROND HET CONCEPT SOLIDARITEIT
$IE EENSGEZINDHEID WAS ECHTER VOORAL EEN GEESTVERWANTSCHAP ROND ALGE
MENE BEGRIPPEN ALS MENSELIJKE WAARDIGHEID %UROPESE CULTUUR EN SOCIALE
COHESIE %EN MATCH VAN PRAKTISCHE IDEEpN WAS HET DAARENTEGEN VEEL MIN
DER :EKER IN DE EERSTE JAREN NA DE OORLOG ZOCHT DIE GEESTVERWANTSCHAP ROND
HET VAGE MAAR DIEPGEVOELDE IDEE VAN %UROPESE SOLIDARITEIT NOG EEN DRAGER
IN DE PRAKTISCHE POLITIEK $AT WERD UITEINDELIJK VOORAL HET TECHNOCRATISCHE
PROJECT VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT DE %UROPESE %CONOMISCHE 'E
MEENSCHAP %%'  (ET SOLIDARITEITSIDEE WERD CONCREET GEMAAKT IN DE VORM
VAN EEN MARKT $AT WAS EEN BETREKKELIJK WILLEKEURIGE MAAR TEGELIJK OOK
HEEL SPECI«EKE VORMGEVING VAN EEN GROOT IDEE (ET WERKTE ZOALS GEZEGD
WONDERWEL $AT SUCCES GUNDE %UROPA TIJD MAAR NAM OOK STEEDS MEER
DE URGENTIE WEG OM NA TE DENKEN OVER DE CONSEQUENTIES DIE DE GEKOZEN
MARKTVORM HAD EN ZOU KUNNEN HEBBEN VOOR HET SOLIDARITEITSFUNDAMENT
ONDER DE %UROPESE SAMENWERKING :ELFS DE VAL VAN DE "ERLIJNSE MUUR EN
HET EINDE VAN DE +OUDE /ORLOG KONDEN %UROPA NIET TOT DIEPER NADENKEN
HIEROVER AANSPOREN -EDE DAAROM KAN DIE SOLIDARITEITSGEDACHTE DIE WEL
DEGELIJK EN OP VELE MANIEREN TEN GRONDSLAG LIGT AAN DE %5 NOG STEEDS AL
LERMINST ZONDER CONTROVERSE GEDE«NIEERD WORDEN :ELFS EEN BEGIN VAN DIE
DE«NITIE LIJKT NOG REGELMATIG VER WEG
$E OMSTANDIGHEDEN VAN DIT MOMENT LIJKEN %UROPA NU ECHTER HARDVOCH
TIG TE DWINGEN OM ZICH EINDELIJK TE ZETTEN TOT EEN OEFENING IN DE DE«NIp
RING VAN HET EIGEN WEZEN DIE FEITELIJK DE HERCULESOPDRACHT VAN DE HUIDIGE
POLITIEK IS /M DIE OEFENING TOT LOUTERING TE KUNNEN MAKEN IS KENNIS VAN
DE IDEEpNOORSPRONG VAN DE %5 ONMISBAAR /P BASIS DAARVAN ZIJN KERNELE
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MENTEN TE VINDEN DIE KUNNEN HELPEN BIJ HET BEANTWOORDEN VAN DE VRAAG
NAAR WAT DE %UROPESE ¤MARKTSOLIDARITEIT¥ NU EIGENLIJK BEHELST
3OLIDARITEIT TEGEN TOTALITARISME
!DENAUER BEGON ZIJN REDE IN DE UNIVERSITEITSAULA VAN +EULEN MET EEN SAMEN
VATTING VAN DE TRAGISCHE $UITSE GESCHIEDENIS VANAF DE STICHTING VAN HET KEI
ZERRIJK IN  (OE HAD HET ZOVER KUNNEN KOMEN :IJN ANTWOORD WAS HELDER
(ET $UITSE VOLK HAD DE STAAT HEILIG VERKLAARD $AT WAS EEN CATASTROFALE VERGIS
SING GEWEEST TEN KOSTE VAN HET INDIVIDU ¤DIE %INZELPERSON IHRE 7~RDE UND
IHRE 7ERT HAT ES DIESEM 'yTZEN GEOPFERT¥ %N EENMAAL OP DAT DWAALSPOOR
VAN DE AFGODERIJ HAD HET $UITSE VOLK ZICH LATEN VERLEIDEN TOT MILITARISME
NATIONALISME EN RACISME !DENAUER WAARSCHUWDE ERVOOR DAT DIE FATALE VER
LEIDINGEN NIET VERDWENEN WAREN (ET VERSCHIL WAS ALLEEN DAT ZE NA DE OORLOG
VOORAL UIT DE 3OVJET 5NIE KWAMEN ALWAAR DEZELFDE OBSESSIE MET DE STAAT
VERMOMD GING IN HET WERKPAK VAN COMMUNISME EN SOCIALISME
!DENAUER STELDE DE DIAGNOSE VAN +OUDE /ORLOG DIE %UROPA ZOU SPLIJTEN
LANGS DIEPE LIJNEN VAN INDIVIDUELE VRIJHEID EN STAATSTOTALITARISME AL VOOR
DAT HET CONCEPT WAS GEMUNT /MINEUS WAS ZIJN CONCLUSIE DAT %UROPA¥S
EN $UITSLANDS TOEKOMST ONVERMIJDELIJK GESPLETEN ZOU ZIJN INDIEN HET
7ESTEN ZIJN WAARDEN WENSTE TE VERDEDIGEN )N ZIJN VISIE GING DE 4WEEDE
7ERELDOORLOG NAADLOOS OVER IN DE ZOVEELSTE REPRISE VAN DE STRIJD TUSSEN
STAAT EN INDIVIDU
(OE MOEST DIE NIEUWE OORLOG GESTREDEN WORDEN !L IN DE ZOMER VAN 
HAD !DENAUER GESCHREVEN DAT VOOR $UITSLAND GOLD DAT LOUTER EEN ¤:USAM
MENFASSUNG ALLER AUF CHRISTLICHER UND DEMOKRATISCHER 'RUNDLAGEN STEHEN
DE +RiFTE UNS VOR AUS DEM /STEN DROHENDEN 'EFAHREN SCH~TZEN KANN¥ (ET
GING HEM HIERBIJ OP DE ALLEREERSTE PLAATS OM WAT HIJ HET ¤7ESEN DES !BEND
LiNDISCHE #HRISTENTUMS¥ NOEMDE DAT MOEST DE LEIDRAAD WORDEN VOOR HET
NAOORLOGSE $UITSLAND EN 7EST %UROPA ¤DA DIE 7~RDE DER MENSCHLICHEN
0ERSON ~BER ALLEM AUCH ~BER DER STAATLICHEN -ACHT STEHEN MU¥ 5ITEIN
DELIJK BOOD ALLEEN DE CHRISTENDEMOCRATIE DAARVOOR EEN STEVIG FUNDAMENT
ALDUS !DENAUER .ATUURLIJK WAS DAT OOK BINNENLANDSE MACHTSPOLITIEK EN
VERKIEZINGSRETORIEK MAAR ZIJN VISIE REIKTE VERDER DAN DE KORTE TERMIJN EN
DE ELECTORALE BELANGEN :IJ WAS DE BASIS VOOR EEN NIEUWE REGIONALE %URO
PAPOLITIEK ALS FUNDAMENT VOOR DE 7EST $UITSE TOEKOMST $E CRUCIALE STAP
OM DIE %UROPAPOLITIEK TE KUNNEN VERWEZENLIJKEN WAS ¤EINE DEUTSCH FRANZy
SISCHE :USAMMENARBEIT UND 3OLIDARITiT¥ !DENAUER HERLANCEERDE DAARTOE
EEN PLAN VOOR EEN &RANS "ELGISCH $UITSE 3IFJO3VIS4UBBU DAT HIJ IN HET
CRISISJAAR  ALS BURGEMEESTER VAN +EULEN AL EENS HAD GEOPPERD OM DE
IMMENSE PROBLEMEN VAN DAT MOMENT TE LIJF TE GAAN )N  GING DIT PLAN
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ECHTER VEEL TE VER EN BOVENDIEN WEKTE HET BIJ VELEN DE INDRUK VAN OBSCUUR
2IJNLANDS SEPARATISME
(ET DEERDE !DENAUERS ANALYSE NIET (IJ SLOOT ZIJN (SVOETBU[SFEF IN
+EULEN AF MET DE INDRINGENDE BOODSCHAP DAT DE ¤6EREINIGTEN 3TAATEN VON
%UROPA¥ DE BESTE GARANTIE WAREN VOOR DE INTERNE EN EXTERNE VEILIGHEID VAN
7EST %UROPA ¤DIE GROE (OFFNUNG¥ VOOR $UITSLAND mN %UROPA /M DIE
HOOP OOK DAADWERKELIJK LEVEND TE HOUDEN WAS !DENAUER BEREID DE TOEKOM
STIGE $UITSE STAAT WAARIN NOG ZOVEEL GEVAREN SLUIMERDEN TE ONDERWERPEN
AAN EEN ZO DUURZAAM MOGELIJKE ZELFBINDING AAN CONCRETE PROJECTEN VAN
7EST %UROPESE SAMENWERKING EN SOLIDARITEIT
!DENAUERS VISIE WAS RADICAAL PROGRESSIEF VOOR WAT BETREFT DE INSTRUMEN
TEN OM 7EST %UROPESE INTEGRATIE TE BEWERKSTELLIGEN TEGELIJKERTIJD WAS ZE
CONSERVATIEF VAN AARD 7EST %UROPA MOEST EEN CHRISTENDEMOCRATISCH CUL
TUURBASTION WORDEN TEGEN DE BEDREIGINGEN UIT DE WERELD STAAT TOTALITA
RISME EN ZIELLOOS RATIONALISME OF HET ZOU VERDWIJNEN $EZE VISIE VORMT IN
MENIG OPZICHT DE BASIS ONDER HET NAOORLOGSE PROJECT VAN %UROPESE INTEGRA
TIE $AT PROJECT IS IN ESSENTIE EEN OEFENING IN SOLIDARITEIT VAN DE %UROPESE
STATEN OMWILLE VAN HET STUITEN VAN HET ONHERROEPELIJKE VERVAL VAN %UROPA
IN DE WERELD $AT LAATSTE WERD IN DE TIJD VAN !DENAUER VOORAL MANIFEST IN
DE QBY"NFSJDBOB EN DEKOLONISATIE EN THANS NIET MINDER IN VERGRIJZING
ENERGIEAFHANKELIJKHEID GEBREK AAN IBSEQPXFS ECONOMISCHE FUTLOOSHEID
EN SCHULDEN (IERMEE VOND !DENAUER NATUURLIJK DRAAGVLAK IN &RANKRIJK
)N DE &RANSE VISIE DRAAIT HET BIJ DE %UROPESE INTEGRATIE NAMELIJK IN EERSTE
INSTANTIE OM DE GEZAMENLIJKE VERDEDIGING EN BESCHERMING VAN DE %URO
PESE CULTUUR EN WAARDEN HET INDIVIDU EN DE BURGER )NDERDAAD LUIDT ZOALS
STAATSSECRETARIS "EN +NAPEN ONLANGS OPMERKTE DE &RANSE %UROPASLOGAN
¤,¥%UROPE QUI PROTnGE¥
3OCIALE COHESIE
/P  MEI  LANCEERDE 2OBERT 3CHUMAN DE &RANSE MINISTER VAN "UI
TENLANDSE :AKEN HET DOOR *EAN -ONNET BEDACHTE PLAN VOOR EEN %UROPESE
'EMEENSCHAP VOOR +OLEN EN 3TAAL %'+3  $E %'+3 BOOD EEN PRAKTISCHE EN
HOOPVOLLE KANS OM HET PROBLEEM $UITSLAND TE BEZWEREN DOOR BINDING VAN
7EST $UITSLAND AAN %UROPESE SAMENWERKING EN CONTROLE OVER HET 2UHRGE
BIED DE MOTOR VAN DE $UITSE OORLOGSINDUSTRIE VIA EEN SUPRANATIONALE
INSTITUTIE DE (OGE !UTORITEIT VAN DE %'+3 DE VOORLOPER VAN DE %UROPESE
#OMMISSIE  :O PRESENTEERDE HET 3CHUMANPLAN OPLOSSINGEN VOOR URGENTE
%UROPESE PROBLEMEN MAAR DE BETEKENIS ERVAN GING VERDER
(ET 3CHUMANPLAN BETEKENDE OOK EEN NFFUJOHPGNJOET VAN TWEE POLITICI
OP LEEFTIJD DIE HUN HELE LEVEN VOORAL POLITIEKE OUTSIDERS GEWEEST WAREN
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3CHUMAN SPRAK GOED $UITS (IJ WAS IN ,UXEMBURG GEBOREN OPGEGROEID
IN ,OTHARINGEN IN DE TIJD DAT HET EEN 3FJDITMBOE WAS VAN HET $UITSE RIJK
HAD IN "ONN RECHTEN GESTUDEERD EN TIJDENS DE %ERSTE 7ERELDOORLOG WAS HIJ
AANGEMELD BIJ HET $UITSE LEGER %EN STREEKGENOOT VAN !DENAUER DUS EN EEN
CHRISTENDEMOCRAAT $AT HIELP WAARSCHIJNLIJK WEL IN HUN SAMENWERKING AL
WAS HET NIET HET ENIGE PUNT WAAROP ZE GOED BIJ ELKAAR AANSLOTEN
$E VEILIGHEID VAN &RANKRIJK EN 7EST %UROPA MOEST GEWAARBORGD WOR
DEN DOOR WAPENS LEGERS EN ALLIANTIES MAAR DAT NIET ALLEEN MISSCHIEN WAS
HET ALLERBELANGRIJKST WEL DE ¤SOCIALE COHESIE¥ ZO DACHT 3CHUMAN 6OOR HEM
BETEKENDE VEILIGHEID UITEINDELIJK
BESCHERMING VAN HET INDIVIDU TEGEN
%FWFJMJHIFJEWBO'SBOLSJKLFO
DE ANONIEME KRACHTEN VAN DE STAAT
MAAR OOK TEGEN DE EVEN ANONIEME
8FTU&VSPQBNPFTUWPMHFOT
KRACHTEN VAN DE MARKT EN DE GLOBALI
4DIVNBOWPPSBMXPSEFOHF
SERING !L IN DE JAREN TWINTIG HAD HIJ
XBBSCPSHEEPPSTPDJBMFDPIFTJF
ZICH HARD GEMAAKT VOOR EEN ¤ORGA
NISCHE¥ SAMENLEVING ALS TEGENWICHT
TEGEN ¤DE EXPLOITATIE VAN DE MENS DOOR DE MARKT¥ %N IN 3CHUMANS VISIE WAS
DE DEMOCRATIE DE ENIGE ECHTE VERDEDIGINGSLINIE TEGEN MENSENRECHTENSCHEN
DINGEN DIE ALTIJD ZO AKELIG DICHTBIJ WAREN ZO HAD DE GESCHIEDENIS GELEERD
%VENALS BIJ !DENAUER WAREN DEMOCRATIE EN CHRISTENDOM IN 3CHUMANS %URO
PESE IDEEpNWERELD ONLOSMAKELIJK MET ELKAAR VERBONDEN $E RECHTEN VAN DE
MENS WAREN NU EENMAAL EEN CHRISTELIJK CONCEPT ZO STELDE HIJ
+ORTOM OOK VOLGENS 3CHUMAN MOEST HET INDIVIDU CENTRAAL STAAN IN DE
NAOORLOGSE TOEKOMST VAN 7EST %UROPA $AT KON ALLEEN VIA DE DEMOCRATIE EN
DAARVOOR VORMDE DE CHRISTENDEMOCRATIE DE VOLDOENDE VOORWAARDE OPDAT
STAAT mN MARKT TEN DIENSTE ZOUDEN STAAN AAN HET INDIVIDU EN NIET ANDERSOM
!DENAUER DACHT LANGS DEZELFDE LIJNEN %N OOK HIJ HAD EEN AFKEER VAN MARKT
DOGMATISME WANT DAARIN WERD EVENEENS DE GRILLIGHEID VAN DE GESCHIEDENIS
UITEINDELIJK MAAR AL TE VAAK WEGGEREDENEERD VIA POLITIEK NAtEF SYSTEEMDEN
KEN ZOALS ZIJN SUCCESVOLLE MINISTER VAN %CONOMISCHE :AKEN DE ECONOOM
,UDWIG %RHARD TOT AFGRIJZEN VAN !DENAUER REGELMATIG AANTOONDE
$E SOCIALE COHESIE DIE 3CHUMAN NASTREEFDE LEEK ERG OP DE TP[JBMF.BSLU
XJSUTDIBGU DIE EEN CENTRALE PIJLER VORMDE ONDER DE REGERINGEN VAN !DE
NAUER EN ONDER DE NAOORLOGSE GESCHIEDENIS VAN DE "2$ IN HET ALGEMEEN
EN VOND OOK HAAR NEERSLAG IN DE %'+3 EN ALLE %UROPESE VERDRAGEN DIE DAAROP
VOLGDEN !LLE VERDRAGEN BEVATTEN EEN EXPLICIET VERZORGINGSSTAATSTREVEN
%UROPESE SOLIDARITEIT
3OCIAALDEMOCRATEN VOELDEN ZICH GEPROVOCEERD DOOR DE INNIGE &RANS $UIT
SE ¤STREEKVRIENDSCHAP¥ TUSSEN !DENAUER EN 3CHUMAN DIE DE POLITIEKE CRUX
$ISJTUFO%FNPDSBUJTDIF7FSLFOOJOHFO \ ;PNFS

-ATHIEU 3EGERS
4PMJEBSJUFJUCJKEFGPVOEJOHGBUIFSTWBOEF&VSPQFTFJOUFHSBUJFHSPOETMBHFOEPFM


VORMDE VAN DE SUCCESVOLLE LANCERING VAN -ONNETS PLAN VOOR DE %'+3 0RO
MINENTE 0VD!¥ERS ALS 7ILLEM $REES EN %RNST VAN DER "EUGEL VOELDEN ZICH
BIJVOORBEELD HERHAALDELIJK GEROEPEN OM IN RELATIE TOT DE %'+3 TE WAARSCHU
WEN VOOR EEN ¤%UROPA VAN HET 6ATICAAN¥
$E FEITEN LAGEN ANDERS )N WEERWIL VAN DE SOCIAALDEMOCRATISCHE RETORIEK
BLEKEN DE VISIES VAN !DENAUER EN 3CHUMAN GOED TE PASSEN BIJ PRINCIPIpLE
OPVATTINGEN OVER SOCIALE COHESIE BOVENSTATELIJKE REGIONALE SAMENWERKING
EN SOLIDARITEIT DIE LEEFDEN OVER DE VOLLE BREEDTE VAN HET NAOORLOGSE POLI
TIEKE SPECTRUM DE COMMUNISTEN UITGEZONDERD 
$E SCHEIDING DER GEESTEN IN HET NAOORLOGSE 7EST %UROPA WAS GEEN PAR
TIJPOLITIEKE :IJ SPITSTE ZICH TOE OP DE PRAKTISCHE VORMGEVING VAN HET BREED
GEDEELDE MAXIME DAT VEILIGHEID SLECHTS MOGELIJK WAS DOOR MEER SOCIALE
COHESIE IN DE 7EST %UROPESE SAMENLEVINGEN DAN ZIJ GEKEND HADDEN IN HET
INTERBELLUM DAT GETEKEND WAS GEWEEST DOOR INKOMENSONGELIJKHEID (ET
SCHISMA OPENBAARDE ZICH IN HET ANTWOORD OP DE VRAAG OF DE 7EST %UROPESE
VERZORGINGSSTATEN OP TERMIJN VEILIG KONDEN ZIJN ZONDER EEN DIMENSIE VAN
VERGAANDE BOVENSTATELIJKE 7EST %UROPESE SAMENWERKING (ET ANTWOORD
OP DIE VRAAG HAD WEINIG TE MAKEN MET POLITIEKE KLEUR MAAR DES TE MEER
MET WELK TYPE BELEIDSINSTRUMENTEN ADEQUAAT WERD GEACHT OM DE GEDEELDE
DOELEN VAN VEILIGHEID STABILITEIT EN WELVAARTSSTAAT OOK DAADWERKELIJK TE
BEREIKEN %UROPEES EN BOVENSTATELIJK OF NATIONAAL EN VIA TRADITIONELE BILA
TERALE HANDELS VERDRAGEN $E GRONDLEGGERS VAN DE %UROPESE INTEGRATIE
GAVEN DAAROP ONDUBBELZINNIG HET %UROPESE ANTWOORD OF ZE NU 3PAAK
(ALLSTEIN $E 'ASPERI -ANSHOLT "ECH -OLLET &AURE OF "EYEN HEETTEN DAT
GING DWARS DOOR POLITIEKE PARTIJEN EN ACHTERBANNEN HEEN
"EYEN DE PARTIJLOZE .EDERLANDSE MINISTER VAN "UITENLANDSE :AKEN
DUIDDE DE CONCRETE AFWEGINGEN DIE DAARAAN TEN GRONDSLAG LAGEN ALS VOLGT
¤%EN %UROPA DAT VAN BUITEN BEDREIGD WORDT DOOR VIJANDELIJKE LEGERS EN VAN
BINNEN DOOR COMMUNISME KAN LOUTER OVERLEVEN DOOR HET VERHOGEN VAN
DE PRODUCTIE EN PRODUCTIVITEIT¥ OMWILLE VAN DE BESTRIJDING VAN DE WERK
LOOSHEID  :OIETS IS ONMOGELIJK ¤ZO LANG %UROPA VERSPLINTERD IS IN KLEINE
MARKTEN DOOR HANDELSBARRInRES EN MONETAIRE ONZEKERHEID¥ $E STAP NAAR
ECONOMISCHE GEMEENSCHAPPELIJKHEID KON VOLGENS "EYEN ALLEEN GEZET WOR
DEN VIA BOVENSTATELIJKE SAMENWERKING EN DAT WAS DERHALVE EF VOLDOENDE
VOORWAARDE ¤FOR WINNING THE PEACE¥ ZOALS "EYEN AL IN  CONCLUDEERDE
$IT VEREISTE WEL AANZIENLIJKE CONCESSIES VOORAL OMDAT MEN REDENEERDE UIT
NATIONALE BELANGEN !NDERS GEZEGD SOLIDARITEIT TUSSEN DE 7EST %UROPESE
BURGERS WAS ESSENTIEEL MAAR ALLEEN DUURZAAM MOGELIJK VIA EEN SOLIDARITEIT
TUSSEN HUN WELVAARTS STATEN DIE BOVENSTATELIJK VERANKERD ZOU MOETEN
ZIJN AL WAS HET ALLEEN MAAR OM NATIONALISTISCHE KORTETERMIJNRE¬EXEN HET
HOOFD TE KUNNEN BIEDEN VIA %UROPESE REGELS $IT KOMT DICHT IN DE BUURT
VAN EEN KERNOVERTUIGING VAN -ONNET DE AARTSVADER VAN DE %UROPESE IN
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TEGRATIE ¤2IEN N¥EST POSSIBLE SANS LES HOMMES RIEN N¥EST DURABLE SANS LES
INSTITUTIONS¥
$IEGENEN DIE BEREID WAREN TOT RADICALE %UROPESE KEUZES IN DE INSTRU
MENTEN VOOR DE OPBOUW VAN DE 7EST %UROPESE VERZORGINGSSTATEN VONDEN
ELKAAR IN DE CONCRETE BLAUWDRUK VOOR SECTORINTEGRATIE DIE -ONNET IN 
PRESENTEERDE /NDER HEN WAREN DE OP DAT MOMENT INVLOEDRIJKE !DENAUER
EN 3CHUMAN 3AMEN WAAGDEN ZE DE SPRONG EN IEDERE KEER OPNIEUW HOE
VERSCHILLEND HUN PRAKTISCHE PLANNEN EN HUN POLITIEKE ACHTERGRONDEN OOK
WAREN :E WAREN HET ROEREND MET ELKAAR mN -ONNET EENS DAT HET VEILIG
HEIDSDILEMMA JOUW VEILIGHEID IS MIJN ONVEILIGHEID DAT ZO ONLOSMAKE
LIJK VERBONDEN WAS MET DE TRAGISCHE GESCHIEDENIS VAN %UROPA ALLEEN OVER
WONNEN KON WORDEN VIA CONCRETE mN MATERIEEL PRO«JTELIJKE BOVENSTATELIJKE
SAMENWERKING
$E TOEKOMST MOEST UITWIJZEN HOEVEEL %UROPESE SOLIDARITEIT DIE MARKTSA
MENWERKING NODIG ZOU HEBBEN WANT ANDERS DAN DOOR DE OPRICHTING VAN
DE EXTRAORDINAIRE SUPRANATIONALE INSTITUTIES VAN DE %UROPESE 'EMEEN
SCHAPPEN EN LATER DE %UROPESE 5NIE WERD DE HOOPVOLLE BELOFTE VAN %URO
PESE SOLIDARITEIT NAUWELIJKS PRAKTISCH UITGEWERKT ZO BLEEF OOK DE ILLUSIE
BESTAAN DAT EEN MPXDPTU&VSPQF MOGELIJK ZOU ZIJN $IE TOEKOMST DAAR
ZITTEN WE NU MIDDENIN 7AT %UROPA¥S ¤MARKTSOLIDARITEIT¥ BEHELST IS IN WE
ZEN NOG STEEDS ONGEWIS HET UITBLIJVEN VAN EEN GELOOFWAARDIG EN DOORDACHT
ANTWOORD STEEDS NIJPENDER


/PUFO
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$E %UROPESE INTERNE MARKT EN
DE NATIONALE VERZORGINGSSTAAT
*OIPFWFSSFWPSNFOEFWFS[PSHJOHTTUBBUPQOBUJPOBBMOJWFBV
FOEFOBUJPOBMFDPMMFDUJFWFBSSBOHFNFOUFOFFOTUSVJLFMCMPL
PQEFXFHOBBS&VSPQFTFFFOIFJE %FHSPOEMFHHFSTWBO
&VSPQBWPPS[BHFOFFOTQBOOJOHUVTTFOIFUDSFqSFOWBOFFO
HFNFFOTDIBQQFMJKL&VSPQBFOEFPQCPVXWBOEFOBUJPOBMF
WFS[PSHJOHTTUBBU.BBSJTEJFPOEFSIVJETFTQBOOJOHJOEF
BGHFMPQFOEFDFOOJBXFMCFXBBSIFJEHFXPSEFO 0GLPNU[JK
QBTJOEFIVJEJHFFVSPDSJTJTFDIUBBOEFPQQFSWMBLUF
DOOR +BDRVFT1FMLNBOT
$E AUTEUR IS 3ENIOR &ELLOW VAN 4HE #ENTRE FOR %UROPEAN 0OLICY 3TUDIES IN "RUSSEL EN
BEKLEEDT DE *AN 4INBERGEN LEERSTOEL OP HET %UROPA #OLLEGE IN "RUGGE

)EDEREEN WIL GRAAG PROFITEREN VAN DE INTERNE MARKT VAN DE EU EN
TOCH LIJKT NIEMAND ECHT INGENOMEN MET DIEZELFDE INTERNE MARKT )N BEPAAL
DE POLITIEKE KRINGEN IS SOMS ENIGE SELECTIEVE VIJANDIGHEID TE BESPEUREN
VOORAL WANNEER DE NATIONALE VERZORGINGSSTAAT IN HET GEDING ZOU KUNNEN
KOMEN "UITEN DE VERKIEZINGEN EN VER WEG VAN CAMERA¥S BLIJKEN ZULKE KRIN
GEN MEESTAL WEL DEGELIJK WPPSDE INTERNE MARKT TE ZIJN MAAR MET SLOGANS
DIE SUGGEREREN DAT DE INTERNE MARKT NIET SOCIAAL ¤GENOEG¥ DAN WEL A SOCIAAL
ZOU ZIJN OF ZELFS ANTI SOCIAAL !LLE EU LIDSTATEN KANDIDAAT LEDEN VAN DE EU
,IECHTENSTEIN .OORWEGEN EN )*SLAND EER  :WITSERLAND EN DIVERSE AN
DERE %UROPESE LANDEN DIE EEN AANVRAAG VOOR EU LIDMAATSCHAP OVERWEGEN
BESCHOUWEN DE INTERNE MARKT ECHTER ALS DE KIP DIE DE GOUDEN EU EIEREN
LEGT ALS DE BASIS VOOR WELVAART DIE DOOR GEZAMENLIJKHEID GROTER IS DAN EEN
LIDSTAAT ALLEEN ZOU KUNNEN BEREIKEN
.A DIVERSE SPRAAKMAKENDE INITIATIEVEN ZOALS HET EG  PROGRAMMA
TER ¤VOLTOOIING¥ SIC VAN DE INTERNE MARKT EN DE HORIZONTALE DIENSTENRICHT
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LIJN   IS RECENTELIJK DE INTERNE MARKT OPNIEUW HOOG OP DE AGENDA
VAN %UROPESE POLITIEKE LEIDERS GEKOMEN OMDAT MEN NAARSTIG OP ZOEK IS
NAAR AANDRIJVERS VAN ECONOMISCHE GROEI $E INTERNE MARKT BIEDT INDERDAAD
MOGELIJKHEDEN VOOR EXTRA GROEI
MOMENTEEL ZO BITTER HARD NODIG )N
7SJKXFMBMMF&VSPQFTFMBOEFO
 HEEFT DE EU ALS ONDERDEEL VAN
DE 3INGLE -ARKET !CT EEN TWAALFPUN
CFTDIPVXFOEFJOUFSOF
TENAGENDA DIE SAMEN DE 3INGLE
NBSLUBMTEFLJQEJFEF
-ARKET !CT VORMEN OMARMD TOT
HPVEFO%5 FJFSFOMFHU
EIND  EN BINNENKORT ZAL EEN
VERVOLGAGENDA WORDEN VOORGESTELD
'EZIEN HET ENORME BELANG EN DE CENTRALE FUNCTIE VAN DE INTERNE MARKT IN
DE %UROPESE INTEGRATIE DIENEN DE SOMS VERMOEDE FRICTIES MET NATIONAAL SOCI
AAL BELEID ENOF DE VERZORGINGSSTAAT GOED BEGREPEN TE WORDEN $AAROVER GAAT
DEZE BIJDRAGE )K ZAL KORT DE VIER HOOFDASPECTEN VAN SOCIAAL BELEID INCLUSIEF
DE VERZORGINGSSTAAT EN DE DAARIN VERVATTE SOLIDARITEIT LANGSLOPEN EN HET VER
BAND MET DE INTERNE MARKT UITEENZETTEN $IT WORDT VOORAFGEGAAN DOOR EEN
ALGEMENER BETOOG OVER DE UITGANGSPUNTEN VAN DE EU OP DIT TERREIN .A DE
VIER HOOFDASPECTEN WORDEN NOG ENKELE SPECI«EKE ONDERDELEN AANGESTIPT DIE
VEEL AANDACHT HEBBEN GEKREGEN $AARNA WORDEN CONCLUSIES GETROKKEN
5ITGANGSPUNTEN DE PLAATS VAN SOCIAAL BELEID IN DE EU
/NDANKS DE VIER VORMEN VAN ¤VRIJ VERKEER¥ EN HET RECHT OP VRIJE VESTIGING
VAN BEDRIJVEN EN PERSONEN EN ZZP¥ERS DIE VANAF  IN HET VERDRAG STAAN
IS DE INTERNE MARKT BESCHEIDEN BEGONNEN !ANVANKELIJK WAS ER EEN VERRE
GAANDE SCHEIDING TUSSEN WAT VOOR DE INTERNE MARKT WERD BEREIKT ENERZIJDS
EN HET NATIONALE SOCIALE BELEID IN DE BREEDSTE ZIN VAN HET WOORD ANDERZIJDS
$EELS GEBEURDE DIT DOOR EXPLICIETE AFSCHEIDING TUSSEN DEZE TERREINEN
DEELS DOOR TABOES OP DE INVOERING VAN VERDRAGSBEPALINGEN EN DEELS WAS
HET EEN GELDKWESTIE HET EU BUDGET WAS UITERST KLEIN EN NIEMAND KWAM
OOK MAAR OP DE GEDACHTE OM EU FONDSEN AAN SOCIALE ASPECTEN TE BESTEDEN
BEHALVE HET KLEINE 3OCIALE &ONDS 7AAR WEL BRUGGEN WERDEN GESLAGEN
ZOALS IN  MET HET REGULEREN VAN HET RECHT OP DE MEENEEMBAARHEID VAN
AANSPRAKEN OP SOCIALE VOORZIENINGEN OF DE AOW BIJ INTRA EU MIGRATIE GE
SCHIEDDE DAT UITERST OMZICHTIG MET ALS TRIEST GEVOLG DAT ER VELE JAREN AL
LERLEI PROBLEMEN EN INTERPRETATIEVERSCHILLEN ONTSTONDEN TUSSEN LIDSTATEN
DIE ALLEMAAL BINNENWAARTS GERICHT WAREN %R ZATEN OOK ¤GATEN¥ IN ZOALS
BLEEK UIT DE BEDROEVENDE SITUATIE VAN GRENSARBEIDERS DIE VAN HET EU RECHT
WEINIG BESCHERMING ONTVINGEN EN ALTIJD TUSSEN TWEE NATIONAAL DENKENDE
ADMINISTRATIES TERECHTKWAMEN DENK AAN GEZONDHEIDSZORG BELASTINGEN
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UITKERINGEN ENZOVOORT  $IT IS PAS RECENTELIJK VERBETERD NA LIEFST ACHTTIEN
JAAR STECHELEN OVER DE SOCIALE ZEKERHEID VAN GRENSOVERSCHRIJDENDE GEDETA
CHEERDE EN MIGRERENDE WERKNEMERS
(ET IMPLICIETE POLITIEKE STREVEN WAS DUIDELIJK DE NATIONALE VERZORGINGS
STAAT EN ANDERE CRUCIALE ASPECTEN VAN NATIONAAL SOCIAAL BELEID BLIJVEN OP EU
NIVEAU BUITEN SCHOT BEHALVE IN ENKELE GEVALLEN WAAR ¤COyRDINATIE¥ EN HEEL
SELECTIEVE HARMONISATIE ALS GEWENST WERD BESCHOUWD $E SOMS GEVREESDE
FRICTIES WERDEN GEWOONWEG VOORKOMEN DOOR AFSCHOTTING $EZE AFSCHOTTING
IS POLITIEK BEGRIJPELIJK ZO NIET LEGITIEM WANT NATIONALE SOCIALE AFDRACHTEN
EN BELASTINGEN WAREN IN HET GEDING EN ER BESTOND EEN NAUW VERBAND MET
DE REGULERING VAN DE ARBEIDSMARKT EN DE GEZONDHEIDSZORG %EN SUBSIDIARI
TEITSTOETS ZOU MIN OF MEER HETZELFDE RESULTAAT HEBBEN OPGELEVERD
$E VIER HOOFDASPECTEN VAN SOCIAAL BELEID EN DE EU
$E INTERNE MARKT IS GEWELDIG VERDIEPT EN VERBREED 6RIJ VERKEER IN ALLE VIJF
DE TYPEN MARKTEN IS INMIDDELS GEHEEL OF GEDEELTELIJK ONGEHINDERD GOEDE
REN DIENSTEN KAPITAAL ARBEID EN GESCHREVEN TECHNOLOGIE ZOALS ONTWER
PEN AUTEURSRECHT EN OCTROOIEN ZIJ HET MOEIZAAM  $E VERDIEPING HEEFT
TE MAKEN MET MINDER OF GEEN UITZONDERINGEN STRAKKERE VERPLICHTINGEN
EN BETERE HANDHAVING WAARBIJ VOORAL HET EERSTE ASPECT STEEDS VERDER IS
DOORGEVOERD IN DIVERSE INTERNE MARKTPROGRAMMA¥S $IT ROEPT DE VRAAG OP
OF DE AFSCHOTTING VAN DESTIJDS EN HET ONDERLIGGENDE POLITIEKE ¤AXIOMA¥ NOG
TE HANDHAVEN ZIJN :O NIET DAN VOLGT DE VRAAG OF EN ZO JA IN HOEVERRE DAT
ERNSTIGE FRICTIES OPLEVERT DIE DE VERZORGINGSSTAAT EN DE DAARIN VERVATTE SOLI
DARITEIT AANTASTEN
$E VIER HOOFDASPECTEN VAN SOCIAAL BELEID ZIJN  DE VERZORGINGSSTAAT
 ARBEIDSMARKTREGULERING  DE MARKT BETREKKINGEN TUSSEN SOCIALE
PARTNERS EN  ARBEIDSMOBILITEIT ALS FUNDAMENTEEL RECHT VAN INDIVIDUEN
IN DE EU (ET ALGEMENE BEELD IS TEGENWOORDIG DAT DE LIDSTATEN NOG STEEDS
IN OVERWELDIGENDE MATE HET SOCIALE BELEID BEPALEN HOEWEL ER OP ONDERDE
LEN EEN ZEKERE ¤EUROPEANISERING¥ HEEFT PLAATSGEVONDEN 6OOR ZOVER ER VAN
EUROPEANISERING VAN SOCIAAL BELEID SPRAKE IS BESTAAT DAT DOORGAANS UIT
MINIMUMNORMEN WAAR LIDSTATEN NOG STEEDS BOVENUIT KUNNEN STEKEN 6AN
EEN DIEPERE OF ALGEMENE FRICTIE DAN WEL VAN EEN MEER DAN MARGINALE AAN
TASTING IS DUS GEEN SPRAKE
$E VERZORGINGSSTAAT WORDT GEDOMINEERD DOOR UITGAVEN EN AFDRACHTEN
MET EEN RUW EU GEMIDDELDE VAN  TOT  PROCENT BNP "EHALVE HET NOG ALTIJD
KLEINE 3OCIALE &ONDS KENT DE EU GEEN SOCIALE UITGAVEN LAAT STAAN AFDRACHTEN
DE EU HEEFT GEEN RECHT OM BELASTING TE HEFFEN  $E BELEIDSVRIJHEID VOOR DEZE
NATIONALE UITGAVEN EN AFDRACHTEN IS VRIJWEL VOLLEDIG ZIJ HET DAT DISCRIMINATIE
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UIT DEN BOZE IS NIETTEMIN KUNNEN ¤UITKERINGSTOERISTEN¥ UIT ANDERE EU LAN
DEN NIET GEWEERD WORDEN  $AT )TALIp GEEN BIJSTANDSWET HEEFT EN .EDERLAND
WEL OF HOE HOOG DE SOCIALE UITKERINGEN ZIJN ZIJN DUS NATIONALE BESLUITEN
$AT GELDT EVENZEER VOOR UITKERINGEN WEGENS ARBEIDSONGESCHIKTHEID EN TAL
VAN ANDERE ASPECTEN ALSMEDE VOOR HET SYSTEEM EN DE HOOGTE VAN DE AOW
-EN KAN DAT UITSTREKKEN TOT BIJVOORBEELD DE «SCALE BEHANDELING VAN PENSI
OENPREMIES IN .EDERLAND BELASTINGVRIJ EN DE VERPLICHTING VOOR BEDRIJVEN
OM EEN FORS DEEL VAN DEZE PREMIES TE BETALEN -EN KAN HET OOK OPREKKEN TOT
DE GEZONDHEIDSZORG DIE ALS SYSTEEM UITDRUKKELIJK NATIONAAL IS GEHOUDEN
EN ALS ZODANIG OOK BESCHERMD WORDT $E SOLIDARITEIT BINNEN DE VERZORGINGS
STAAT DIE IN IEDER EU LAND VOLGENS LOKALE VOORKEUREN WORDT INGEVULD WORDT
DUS NIET DOOR DE INTERNE MARKT BETEUGELD OF ONDERMIJND
!RBEIDSMARKTREGULERING IS HOOFDZAKELIJK NATIONAAL BEPAALD MAAR OP DIT
TERREIN IS NA DE %UROPESE %ENHEIDSAKTE VAN  VOORAL GEZONDHEID EN VEI
LIGHEID OP DE WERKPLEK DE %UROPESE 2AAD VAN (ANNOVER IN  EN HET LATERE
6ERDRAG VAN -AASTRICHT SELECTIEF
EEN AANTAL MINIMUMVEREISTEN IN
%FTPMJEBSJUFJUCJOOFOEF
EU RICHTLIJNEN OPGENOMEN )N 
ONTSTOND DE VREES DAT DE INTERNE
WFS[PSHJOHTTUBBUXPSEUOJFU
MARKT WELLICHT TOT EEN THATCHERIAANS
EPPSEFJOUFSOFNBSLU
AFWAARDEREN VAN ARBEIDSMARKTREGELS
CFUFVHFMEPGPOEFSNJKOE
ZOU KUNNEN DWINGEN ZEKER NADAT
$ELORS IN  HET DEBAT INLEIDDE OVER
DE SOCIALE DIMENSIE VAN DE INTERNE MARKT EN BIJ4HATCHER NUL OP HET REKEST
KREEG  -INIMUMVEREISTEN ZOUDEN EEN ¤VLOER¥ LEGGEN ZODAT EEN NEGATIEVE SPI
RAAL NIET ZOU KUNNEN OPTREDEN )N DE JAREN NEGENTIG IS EEN AANTAL RICHTLIJNEN
AANVAARD DIE OVERIGENS ALLE RUIMTE LATEN OM HOGERE NATIONALE VEREISTEN TE BE
HOUDEN 2ECENTELIJK ZIJN DAAR NOG ENKELE RICHTLIJNEN AAN TOEGEVOEGD -AAR
ALLERLEI ANDERE REGELS VOOR DE ARBEIDSMARKT ZIJN OF POLITIEK TABOE OP EU NIVEAU
OF KUNNEN VOLGENS HET VERDRAG NIET WORDEN GEHARMONISEERD TER BESCHERMING
VAN NATIONALE VERWORVENHEDEN  %EN BELANGRIJK VOORBEELD DAARVAN IS HET ONT
SLAGRECHT (ET IS DUS MOEILIJK VOL TE HOUDEN DAT DE INTERNE MARKT OP DIT GEVOE
LIGE ONDERDEEL ONDERMIJNEND IS GEWEEST VOOR NATIONALE REGELS (ET IS EERDER
ANDERSOM DE SELECTIEVE MINIMUMNORMEN HEBBEN EEN ¤RACE TO THE BOTTOM¥
JUIST VOORKOMEN6ERDERE POGINGEN OM TOT EU MINIMUMVEREISTEN TE KOMEN
WORDEN OVERIGENS STEEDS LASTIGER OMDAT LIDSTATEN NU EENMAAL UITEENLOPENDE
OPVATTINGEN KOESTEREN OVER HOE ARBEIDSREGULERING ERUIT MOET ZIEN :O IS EEN
¤VERBETERING¥ VAN DE WERKTIJDENRICHTLIJN OP NIETS UITGELOPEN DAT LIGT NIET AAN
¤DE¥ EU MAAR AAN ENKELE LIDSTATEN DIE VINDEN DAT EEN AANSCHERPING VAN DEZE
RICHTLIJN TE BELASTEND IS VOOR HET CONCURRENTIEVERMOGEN VAN ONDERNEMINGEN
/MDAT ARBEIDSMARKTEN OP DIT OGENBLIK NOG NATIONAAL ZIJN MET ZEER WEINIG
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MOBILITEIT OVER DE INTRA EU GRENZEN LEIDEN DEZE VERSCHILLEN NAUWELIJKS OF NIET
TOT NEGATIEVE EFFECTEN BEHALVE INDIRECT VIA DE MEDEDINGING OP GOEDEREN EN
DIENSTENMARKTEN MAAR DAT IS AL TIJDEN HET GEVAL 
$E BETREKKINGEN TUSSEN SOCIALE PARTNERS ZIJN ONDERSCHEIDEN IN ALLE
LIDSTATEN VOORTVLOEIEND UIT LANGE TRADITIES EN EIGEN OPLOSSINGEN VOOR
VROEGERE SOCIALE CON¬ICTEN %R IS WEL EEN 3OCIALE $IALOOG OP EU NIVEAU
DEZE RESULTEERT SOMS IN ARBEIDSMARKTWETGEVING AANGEDRAGEN DOOR DEZE
PARTNERS TEZAMEN MAAR VOOR HET OVERIGE OVERHEERST EEN DIEP RESPECT VOOR
NATIONALE VERHOUDINGEN /NGEVEER DE HELFT VAN DE LIDSTATEN KENT GEEN SER
SOMMIGE LANDEN VINDEN DAT DE OVERHEID ZELFS GEEN ENKELE ROL MOET SPE
LEN OP DE ARBEIDSMARKT ALLES DUS IN CAO¥S EN STAKINGEN ZIJN IN SOMMIGE
LANDEN FREQUENT EN IN ANDERE ZELDZAAM $E VERDIEPTE EN VERBREDE INTERNE
MARKT HEEFT DAT NIET VERANDERD
!LS LAATSTE VAN DE VIER HOOFDASPECTEN GELDT HET RECHT VAN WERKNEMERS
EN ZZP¥ERS OP VRIJ VERKEER IN DIVERSE VORMEN $AARBIJ DIENT ONMIDDELLIJK
TE WORDEN VERMELD DAT INTRA EU MIGRATIE ALSMEDE DETACHERING TENEINDE
TIJDELIJKE DIENSTEN OVER DE GRENS TE VERLENEN IN HET KADER VAN EEN BEDRIJF
DAT DAARVOOR EEN DIENSTENCONTRACT HEEFT GEWONNEN ONDERWORPEN IS AAN
HET GASTLANDBEGINSEL *URIDISCH KAN DAT VEREENVOUDIGEND WERKEN OMDAT
DAN ALLE REGELS DUIDELIJK ZIJN DE INGEWIKKELDHEID VAN DE VERSCHILLEN TUS
SEN LANDEN MAG NIET WORDEN ONDERSCHAT  %CONOMISCH BETEKENT HET ECHTER
DAT INGEVAL VAN GROTE LOONVERSCHILLEN BIJVOORBEELD TUSSEN EEN #ENTRAAL
%UROPESE LIDSTAAT EN .EDERLAND DE VRAAG NAAR WERKNEMERS UIT LAGELONEN
EU LANDEN KRIMPT OF ZELFS GEHEEL OPDROOGT )N DE MARGE KAN BIJVOORBEELD
DOOR OP ZATERDAG TE WILLEN WERKEN DAN WEL DOOR HET MINIMUMLOON UIT TE
BETALEN TERWIJL DE CAO¥S HOGER LIGGEN ENIGE MOBILITEIT BLIJVEN BESTAAN "IJ
GROTE LOONVERSCHILLEN WORDT UITERAARD NAAR OMWEGEN GEZOCHT OMDAT DAT
VOOR BEIDE PARTIJEN ¤LOONT¥ :O KUNNEN ZZP¥ERS EEN DIENSTVERLENINGSCON
TRACT SLUITEN DAT VERHULT HET UURLOON WANT DE SOM WORDT INEENS ¤AANGENO
MEN¥ $E CONCURRENTIE TUSSEN BINNENLANDSE EN #ENTRAAL %UROPESE ZZP¥ERS
WORDT DAN PROBLEMATISCH WANT HET SPREEKT VANZELF DAT DE LAATSTEN EEN LA
GER UURLOON AANVAARDEN ALTHANS DE EERSTE JAREN /OK WORDT ILLEGAAL WERKEN
AFHANKELIJK VAN DE ¤PAKKANS¥ EN IS STRAFFE HANDHAVING DUS GEBODEN OOK
ALS HET GAAT OM LOUCHE UITZENDBUREAUS $AT IS NATUURLIJK EEN NATIONALE
TAAK ILLEGAAL WERK KAN DE INTERNE MARKT NIET WORDEN VERWETEN
6RIJ VERKEER VAN WERKNEMERS IS SOMS OP MINDER PRETTIGE WIJZE IN HET
NIEUWS (ET BETREFT DETACHERING MEESTAL VANUIT #ENTRAAL %UROPA IN EU
LANDEN DIE GEEN MINIMUMLOON KENNEN $AT BETREFT $ENEMARKEN :WEDEN
EN $UITSLAND "IJ DETACHERING IN DEZE LANDEN KAN OP DIENSTCONTRACTEN
GEBODEN WORDEN MET DAARIN LAGERE LONEN VOOR DE GEDETACHEERDE WERKNE
MERS DAN IN DE LOKALE CAO IS AFGESPROKEN !LDUS WORDT HET GASTLANDBEGINSEL
ONDERMIJND $E DETACHERINGSRICHTLIJN  GAAT UIT VAN MINIMUMLONEN
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MAAR DEZE DRIE LANDEN HEBBEN GEEN MINIMUMLONEN OM UITERST PRINCI
PIpLE REDENEN GEEN OVERHEID TUSSEN DE SOCIALE PARTNERS  (ET %UROPESE
'ERECHTSHOF HEEFT BEPAALD DAT EEN HARDE KERN VAN SOCIALE MINIMA ALTIJD
GEWAARBORGD MOET ZIJN MAAR BIJ ONTSTENTENIS VAN EEN MINIMUMLOON LAGER
KAN LIGGEN $IT HEEFT TOT VEEL RUMOER GELEID VOORAL BIJ DE VAKBONDEN IN
EU  LANDEN  %CHTER HET (OF VOLGDE HET $UITSE HOF IN #ELLE DAT UITDRUK
KELIJK VASTSTELDE DAT EEN OP CAO¥S GEBASEERD GASTLANDBEGINSEL DE VRAAG
NAAR #ENTRAAL %UROPESE WERKNEMERS ZAL DOEN OPDROGEN WAARDOOR HET
BESCHERMINGSBEGINSEL HOL KLINKT $AARDOOR HEEFT HET RECHT OP VRIJ VERKEER
VAN GROOT BELANG VOOR #ENTRAAL %UROPESE WERKERS GEEN MATERIpLE BETEKE
NIS MEER !NDERS GEZEGD WAT ¤SOCIAAL¥ MAG ZIJN IN :WEDEN OF $UITSLAND
IS ¤A SOCIAAL¥ VOOR WERKERS UIT NIEUWE LIDSTATEN %N HET ZIJN NOU JUIST DEZE
WERKERS DIE RELATIEF ARM ZIJN EN ZICH GRAAG VERBETEREN DOOR VRIJ VERKEER
3OLIDARITEIT LIJKT HIER VER TE ZOEKEN
%NKELE BIJZONDERE ASPECTEN VAN SOCIAAL BELEID
%EN DRIETAL BELEIDSASPECTEN IS BINNEN DIT KORTE BESTEK NOG VAN BELANG OM
DAT ZIJ TOCH MEDE HET BEELD BEPALEN
)N DE EERSTE PLAATS KENT HET 6ERDRAG HET BEGINSEL VAN DE GELIJKHEID VAN
MAN EN VROUW EERST OP HET WERK LATER IN ZIJN ALGEMEENHEID $E JURISPRU
DENTIE HEEFT IN  EEN GEWICHTIG ARREST VOORTGEBRACHT WAARBIJ VROUWEN
HETZELFDE PENSIOEN DIENEN TE KRIJGEN ALS MANNEN IN SOORTGELIJKE POSITIES
$AT LIJKT VOOR DE HAND TE LIGGEN MAAR SLECHTS DERTIG TOT VEERTIG JAAR GELEDEN
KREGEN TAL VAN VROUWEN vF GEEN PENSIOENAANSPRAKEN vF EEN LAGER BEDRAG
DAN MANNEN (ET (OF IN ,UXEMBURG MAAKTE DAAR IN mmN KLAP EEN EINDE AAN
EEN SOCIALE VERWORVENHEID DIE AAN DE EU TE DANKEN IS
)N DE TWEEDE PLAATS ZIJN ER VAAK DISCUSSIES GEWEEST OMTRENT DE NETWERK
SECTOREN DE VROEGERE NUTSBEDRIJVEN  (IER BESTAAT EEN DIRECT VERBAND MET
DE INTERNE MARKT $E VERBREDING VAN DE INTERNE MARKT VAN DIENSTEN DIENDE
OOK DEZE NETWERKDIENSTEN TE OMVATTEN )N DE JAREN NEGENTIG HEBBEN DE
GOED GEORGANISEERDE PUBLIEKE VAKBONDEN IN TAL VAN EU LANDEN MAAR AL
TE VAAK GESUGGEREERD DAT DEZE LIBERALISATIE NIET SOCIAAL WAS DE ¤UNIVERSELE
DIENSTVERLENING¥ ZOU BESCHADIGEN OF AANTASTEN EN DE KLEINE MAN ZOU TREF
FEN $IT WERD MEESTAL IN mmN ADEM GENOEMD MET PRIVATISERING HOEWEL DE
EU DAAR NIET OVER GAAT  $E INTERNE MARKT VOOR DEZE NETWERKDIENSTEN IS
NOG STEEDS NIET GEHEEL BEREIKT ZELFS NIET VOOR TELECOMS  MAAR DAT NEEMT
NIET WEG DAT DE OUDERWETSE NUTSBEDRIJVEN GEMODERNISEERD ZIJN EN DEELS
GEpUROPEANISEERD MET GROTE EF«CIENCY EN KWALITEITSWINSTEN $E ¤SOCIALE¥
ONDERDELEN ZOALS UNIVERSELE DIENSTVERLENING EN PRIJSREGULERING INGEVAL
VAN TE GERINGE CONCURRENTIE ZIJN STRIKT GEREGELD IN EU RICHTLIJNEN $E RESTE
RENDE PROBLEMEN LIJKEN EERDER VAN NATIONALE MAKELIJ
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4EN DERDE LIJKT IN .EDERLAND SOMS DE INDRUK TE ZIJN ONTSTAAN DAT DE SO
CIALE WONINGBOUW DOOR ¤"RUSSEL¥ WORDT BELEMMERD $IT IS GEENSZINS HET
GEVAL 7AT ¤"RUSSEL¥ TERECHT WEL DOET IS BEZWAAR MAKEN TEGEN LOUTER COM
MERCIpLE PRAKTIJKEN VAN SOCIALEWONINGBOUWCORPORATIES ZONDER DAT DUIDE
LIJK IS OF HIERBIJ IN DIRECT KRUISSUBSIDIpRING PLAATSVINDT VIA OVERSCHOTTEN
OP DE NORMALE FUNCTIE VAN DEZE CORPORATIES EN TEMEER INDIEN COMMERCIpLE
INVESTERINGEN OVER DE GRENS PLAATSVINDEN ZOALS DESTIJDS IN -AASTRICHT 
#ONCLUSIES
$E NATIONALE VERZORGINGSSTAAT OF BREDER NATIONAAL SOCIAAL BELEID WORDT
NAUWELIJKS BELEMMERD EN ZEKER NIET AANGETAST DOOR DE INTERNE MARKT OF
ZIJN VERDIEPING EN VERBREDING )NTEGENDEEL AL ZO LANG DE 5NIE BESTAAT HEB
BEN LIDSTATEN ZORGVULDIG DE SCHEIDING TUSSEN DEZE TWEE GEKOESTERD $AT IS
OOK NIET ZO VERBAZINGWEKKEND ¤DE¥ EU BESTAAT EN ONTWIKKELT ZICH SLECHTS
DANKZIJ BESLISSINGEN VAN DE LIDSTATEN )NMIDDELS GRIJPT DE INTERNE MARKT
VEEL DIEPER IN HET SOCIAALECONOMISCH BELEID VAN LIDSTATEN EN TOCH IS DAAR
MEE DE NATIONALE VERZORGINGSSTAAT NAUWELIJKS BEROERD 7AT NIET MEER KAN
ZIJN AFSCHERMENDE PROTECTIONISTISCHE OF DISCRIMINATOIRE MAATREGELEN OF
VERSTORENDE SUBSIDIES OF NATIONALE REGULERING DIE INGAAT TEGEN WAT MEN
OP EU NIVEAU IN ALLE GEZAMENLIJKHEID HEEFT GEHARMONISEERD /P ENKELE
ONDERDELEN IS DE INTERNE MARKT ZELFS EEN SOCIALE TRENDSETTER DENK AAN !R
BOWETTEN EN PENSIOENEN VOOR VROUWEN  /OK DE AANVANKELIJK ZO GEVREESDE
VRIJMAKING VAN DIENSTENMARKTEN IS ZODANIG ¤VERPAKT¥ DAT HET GEEN ¤SOCIALE
DUMPING¥ HEEFT UITGELOKT 3OMMIGE
PROBLEMEN OF MISSTANDEN ZIJN VAN
0QFOLFMFPOEFSEFMFOJTEF
NATIONALE MAKELIJ $E EIGEN UITVOE
RING VAN ¤SOLIDARITEIT¥ IN .EDERLAND
JOUFSOFNBSLU[FMGTFFOTPDJBMF
WORDT DOOR DE INTERNE MARKT NIET
USFOETFUUFS CJKWPPSCFFMECJK
NOEMENSWAARDIG BEMOEILIJKT
QFOTJPFOFOWPPSWSPVXFO
$IT ALLES MAG NIET VERWARD WOR
DEN MET DE EUROZONE WAAR DE BEGRO
TINGSDISCIPLINE HERSTELD MOET WORDEN -EN KAN ¤"RUSSEL¥ GOEDKOOP AFKATTEN
MAAR DIE AFSPRAKEN ZIJN DOOR .EDERLAND ONDERTEKEND EN UITDRUKKELIJK ZELF
GEWILD 7ENST MEN DAN HEUS EEN GEBREK AAN BEGROTINGSDISCIPLINE OM DE NA
TIONALE VERZORGINGSSTAAT BETER TE KUNNEN HANDHAVEN "IJ DE HUIDIGE CIJFERS
VAN STAATSSCHULD EN OVERHEIDSTEKORT ZOU HET ZONDER "RUSSEL NIET VEEL ANDERS
ZIJN $E MEESTE EU LEDEN EN LANDEN VAN DE EUROZONE HEBBEN EENVOUDIGWEG
TE LANG TE VEEL UITGEGEVEN EN DAT ZELFS BIJ HOGE BELASTINGVOETEN .ADAT DEZE
DISCIPLINE IS HERSTELD GELDT OOK DAAR DAT DE NATIONALE POLITIEKE KEUZES BIN
NEN DE BEGROTINGSRUIMTE GEMAAKT MOETEN WORDEN UITEINDELIJK TAST OOK DE
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EUROZONE DE VERZORGINGSSTAAT NIET AAN AL LEIDT OVERBESTEDING EN DUS TEKOR
TEN EN OPHOPING VAN STAATSSCHULD DAARBIJ AL SPOEDIG TOT EEN OVERSCHRIJDING
VAN DE GEZAMENLIJK OVEREENGEKOMEN NORMEN VOOR BEGROTINGSDISCIPLINE


/PUFO



$EZE DRIE LANDEN MAKEN NAAST DE 
EU LIDSTATEN DEEL UIT VAN DE %UROPESE
%CONOMISCHE 2UIMTE EER 
 :WITSERLAND HEEFT ERVOOR GEKOZEN OM
ZO¥N HONDERVEERTIG BILATERALE OVEREEN
KOMSTEN TE SLUITEN MET DE EU DIE TEZA
MEN VERREGAAND HET INTERNEMARKTACQUIS
DEKKEN $E :WITSERSE WELVAART IS VOOR
EEN BELANGRIJK DEEL TE DANKEN AAN HET
ACTIEVE GEBRUIK DAT HET :WITSERSE BEDRI
JFSLEVEN MAAKT VAN DE INTERNE MARKT EN
IN IETS MINDERE MATE VAN HET OVERNEMEN
IN :WITSERSE WETGEVING VAN INTERNE
MARKTREGELS EN HET MEDEDINGINGSBELEID
DAT PAS IN  WERD INGEVOERD 
 6OOR EEN COMPACT OVERZICHT VAN DE
ONTWIKKELING VAN DE INTERNE MARKT
TUSSEN  EN HEDEN ZIE *ACQUES 0ELK
MANS ¤3INGLE -ARKET $EEPENING AND
WIDENING OVER TIME¥ *OUFSFDPOPNJDT
  NR  MAART APRIL  6ERGELIJK
*ACQUES 0ELKMANS ¤%UROPEAN 5NION
3INGLE -ARKET #ONCEPT AND DEVELOP
MENT¥ 5IF/FX1BMHSBWF%JDUJPOBSZPG
&DPOPNJDT  WWWDICTIONARYOFECO
NOMICSCOM  %EN VERHANDELING OVER DE
INTERNE MARKT IN HET .EDERLANDS IS TE
VINDEN IN *ACQUES 0ELKMANS ¤$E IN
TERNE MARKT¥ IN *! 3CHOUT EN *1 2OOD
RED %F/FEFSMBOETF&VSPQFTF QFSTQFD
UJFWFO $EN (AAG "OOM ,EMMA 
 :IE 3IMONE 6EIL EA 3FQPSUPGUIF)JHI
-FWFM1BOFMPOUIFGSFFNPWFNFOUPGQFS
TPOT "RUSSEL %UROPEAN #OMMISSION
 (ET 6EIL RAPPORT LAAT IN DETAIL ZIEN
HOE EU RECHT KREUPEL DOOR DE WEIGERING
VAN DE LIDSTATEN OM DEZE LASTIGE DOSSIERS
GEZAMENLIJK AAN TE PAKKEN WEL MOEST
FALEN IN DE BESCHERMING VAN DEZE WERK
NEMERS DIE NIETS ANDERS DEDEN DAN VAN
DE INTERNE MARKT GEBRUIKMAKEN
 :IE 'ER %SSERS %FTPDJBMF[FLFSIFJEWBO
HSFOTPWFSTDISJKEFOEF HFEFUBDIFFSEFFO
NJHSFSFOEFXFSLOFNFST %INDHOVEN
&ISCAAL UP TO $ATE 
 :IE BIJVOORBEELD *ACQUES 0ELKMANS
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¤4ESTING FOR SUBSIDIARITY¥ IN 4HOMAS
"RUHA  #ARSTEN .OVAK RED %JF&V
SPQjJTDIF6OJPO*OOFSF 7FSGBTTUIFJUVOE
HMPCBMF)BOEMVOHTGjIJHLFJU "ADEN
"ADEN .OMOS  EN 3JEF %DERVEEN
'EORGE 'ELAUFF EN *ACQUES 0ELKMANS
"TTFTTJOHTVCTJEJBSJUZ $EN (AAG CPB
 HTTPWWWCPBNLPUBLICATIE
ASSESSING SUBSIDIARITY 
"IJVOORBEELD OVER INSPRAAK VAN WERKNE
MERS BIJ FUSIES EN GROTE INVESTERINGEN
COLLECTIEF ONTSLAG VERMIJDING VAN NACH
TELIJKE ARBEID VOOR ZWANGERE VROUWEN
WERKTIJDEN GEDETACHEERDE WERKNEMERS
OMTRENT DEELTIJD EN KORTE CONTRACTEN EN
ZWANGERSCHAPSVERLOF -ET BETREKKING
TOT GEZONDHEID EN VEILIGHEID OP DE WERK
PLEK ARBO IS HET BASISSTELSEL IN WEZEN
GEpUROPEANISEERD EN ZIJN DE NORMEN
¤HOOG¥ NIET MINIMAAL 6OOR SPECIALE
GEVALLEN BIJVOORBEELD ZEEVAART HEBBEN
DE SOCIALE PARTNERS OP EU NIVEAU NADERE
OVEREENKOMSTEN GESLOTEN
:OALS BIJVOORBEELD VOOR UITZENDBU
REAUS EN BESCHERMING VAN WERKNEMERS
IN GEVAL VAN FAILLISSEMENT
:IE VOOR HET GRA«SCHE BEWIJS HIERVAN
*ACQUES 0ELKMANS &VSPQFBOJOUFHSB
UJPO.FUIPETBOEFDPOPNJDBOBMZTJT
DERDE EDITIE  (ARLOW.EW 9ORK 0EAR
SON %DUCATION  PP  
"IJVOORBEELD IN DE ZAAK 2UEFFERT  
:IE VOOR ECONOMISCHE ANALYSE EN ANDERE
ASPECTEN *ACQUES 0ELKMANS EN !NDREA
2ENDA ¤3INGLE E#OMMS MARKET .O
SUCH THING¥ $PNNVOJDBUJPOT 4USBUF
HJFT   E KWARTAAL PP  
$EZE EN ANDERE BIJZONDERE SOCIALE
ASPECTEN VAN DE INTERNE MARKT WOR
DEN BESPROKEN IN *ACQUES 0ELKMANS
¤-ARKTWERKING EN ALGEMEEN BELANG IN
DE EU¥ IN %RIC VAN $AMME EN -AAR
TEN 3CHINKEL RED .BSLUXFSLJOHFO
QVCMJFLFCFMBOHFO 0READVIEZEN VAN DE
+ONINKLIJKE 6ERENIGING VOOR DE 3TAAT
HUISHOUDKUNDE  !MSTERDAM +ONINK
LIJKE 6ERENIGING VOOR DE 3TAATHUISHOUD
KUNDE 



)NTERNATIONALE SOLIDARITEIT
NAAR EEN NIEUWE BETROKKENHEID
VAN DE CHRISTENDEMOCRATIE OP
%UROPA EN DE WERELD
%F&VSPQFTFFOJOUFSOBUJPOBMFCFUSPLLFOIFJEWBO/FEFSMBOE
TUBBUJOEFWJHFSFOEFQPMJUJFLFWFSIPVEJOHFOPOEFSESVL&FO
IFSPSJqOUBUJFPQJOUFSOBUJPOBMFTPMJEBSJUFJUJTEBBSPNWBO
CFMBOH [FLFSOV[JDIPQIFUXFSFMEUPOFFMTUSVDUVSFMFWFSBO
EFSJOHFOWPMUSFLLFOJOEFHFPQPMJUJFLFNBDIUTWFSIPVEJOHFO
%FUSBEJUJFWBOEFDISJTUFOEFNPDSBUJFCJFEUIBOEWBUUFOPN
UFLPNFOUPUFFOTBNFOIBOHFOEFWJTJF XBBSJOEF&VSPQFTF
TBNFOXFSLJOHXPSEUHFuOUFOTJWFFSE IFUEFGFOTJFBQQBSBBU
CFUFSXPSEUCFOVUFOPOUXJLLFMJOHTTBNFOXFSLJOHFFOCSF
EFSFJOWVMMJOHLSJKHU
DOOR +BBQEF)PPQ4DIFGGFS
$E (OOP 3CHEFFER IS HOOGLERAAR OP DE 0IETER +OOIJMANSLEERSTOEL AAN DE 5NIVERSITEIT
,EIDEN EN WAS MINISTER VAN "UITENLANDSE :AKEN EN SECRETARIS GENERAAL VAN DE .!6/

(ET ZIJN GEEN GOUDEN TIJDEN VOOR HEN DIE EEN STEVIGE INTERNATIONALE
EN %UROPESE BETROKKENHEID VAN .EDERLAND BEPLEITEN )NTERNATIONALE BE
TROKKENHEID OF ZO U WILT INTERNATIONALE SOLIDARITEIT BETEKENT MEER DAN AL
LEEN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING )NTERNATIONALE EN %UROPESE BETROKKEN
HEID BEHOREN TOT DE FUNDAMENTEN VAN HET CDA MAAR VOORAL OP DIT LAATSTE
THEMA ZITTEN WIJ MET DE NAALD NOG IN DE GROEF VAN EIND ZESTIGER JAREN VAN
DE VORIGE EEUW /NZE GEDACHTEN ZULLEN ZICH OP DIT TERREIN MOETEN VERNIEU
WEN EN AANSCHERPEN OM ZO EEN BESTENDIGE CHRISTENDEMOCRATISCHE VISIE
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TE ONTWIKKELEN DIE IS TOEGESNEDEN OP DE GROTE VERANDERINGEN EN VRAAG
STUKKEN VAN DE EENENTWINTIGSTE EEUW
.ATIONALE STRUBBELINGEN OVER INTERNATIONALE SOLIDARITEIT
4E MIDDEN VAN ALLE INTERNATIONALE ONTWIKKELINGEN WILLEN ENKELE POLITIEKE
PARTIJEN OP DE ¬ANKEN WEINIG WETEN VAN HET BUITENLAND MAAR OOK HET PO
LITIEKE MIDDEN AL DAN NIET NIEUW OF RADICAAL HEEFT BETERE TIJDEN GEKEND
/P HET %UROPESE TERREIN ZIJN VVD EN CDA NA EEN KORT MISLUKT EXPERIMENT
MET HET AFWERPEN VAN ENKELE %UROPESE VEREN SINDS DE ZOMER VAN  WEER
OP HET SPOOR VAN HUN JARENLANGE BETROKKENHEID BIJ HET VALLEN EN OPSTAAN
VAN HET PROCES VAN %UROPESE INTEGRATIE /OK VANUIT DE 0VD! BLEEF HET %URO
PESE GELUID GELUKKIG GEHOORD (ET CONCEPTVERKIEZINGSPROGRAMMA VAN HET
CDA BIEDT GOEDE HOOP OP EEN POSITIEF GETOONZETTE CAMPAGNE
$E SUBSTANTIpLE .EDERLANDSE BETROKKENHEID BIJ DE NAVO OPERATIE IN !F
GHANISTAN VOND ZIJN EINDE MET DE VAL VAN "ALKENENDE IV $IT NA JARENLANGE
NOGAL VRUCHTELOZE PARLEMENTAIRE DEBATTEN OF HET HIER EEN ¤VECHTMISSIE¥
DAN WEL EEN ¤WEDEROPBOUWMISSIE¥ BETROF 6RUCHTELOOS OMDAT HET VANAF
HET BEGIN VAN DE INTERNATIONALE BETROKKENHEID BIJ !FGHANISTAN DUIDELIJK
WAS DAT ZONDER STABILITEIT GEEN WEDEROPBOUW EN ZONDER WEDEROPBOUW
GEEN STABILITEIT TE REALISEREN IS 6OOR STABILITEIT MOEST OOK GEVOCHTEN WOR
DEN MAAR DAAR WERD LIEVER ZO WEINIG MOGELIJK OVER GESPROKEN
7AT IN !FGHANISTAN REST IS DE POLITIEMISSIE IN +UNDUZ WAARBIJ ALLES WAT
IN DE VERSTE VERTE RIEKT NAAR MILITAIR OPTREDEN MOET WORDEN UITGESLOTEN OP
STRAFFE VAN HET VERLIES VAN EEN PARLEMENTAIRE MEERDERHEID 'ELUKKIG MO
GEN .EDERLANDSE & ¥S IN NOOD VERKERENDE MILITAIREN VAN ONZE BONDGENO
TEN BIJSTAAN MAAR ZELFS DIT WAS OM DUISTERE REDENEN LANGE TIJD OMSTREDEN
.ATUURLIJK .EDERLAND SPRAK EEN BESCHEIDEN WOORDJE MEE BIJ DE NAVO
LUCHTACTIES BOVEN ,IBIp ONDER VN MANDAAT EN IS ACTIEF BIJ DE BESTRIJDING
VAN PIRATERIJ /NZE DIPLOMATEN MOESTEN BETROKKENHEID TONEN DOOR DE
BOER OP TE GAAN OM DE BELANGEN VAN HET .EDERLANDSE BEDRIJFSLEVEN TE BE
HARTIGEN ZE HEBBEN NOOIT ANDERS GEDAAN OVERIGENS VANUIT DE BETWISTBARE
VERONDERSTELLING DAT POLITIEKE EN ECONOMISCHE DIPLOMATIE VAN ELKAAR TE
SCHEIDEN ZIJN "ETROKKEN ZIJN IS IMMERS MEER DAN KAAS VERKOPEN HOE GOED
WIJ DAARIN OOK WAREN EN ZIJN
%N HOE ZIT HET MET DIE ANDERE BELANGRIJKE POOT VAN INTERNATIONALE
BETROKKENHEID DE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (IER KOMEN WE OP DE
AFDELING ¤GEMENGDE BERICHTEN¥ $AT EEN FORS DEBAT IS ONTSTAAN OVER NUT
NOODZAAK EN DOELSTELLINGEN VAN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING IS EEN POSI
TIEVE ONTWIKKELING 3OMS IS HET NUTTIG DOOR ANDEREN GEDWONGEN TE WORDEN
DE EIGEN UITGANGSPUNTEN TE HERIJKEN (ET IS ECHTER EEN VALSE START ALS DEZE
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DISCUSSIE UITSLUITEND WORDT GEVOERD MET IN HET ACHTERHOOFD EEN MEGABE
ZUINIGING OP HET BUDGET VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING IN PLAATS VAN
TE KOERSEN OP EEN BELEID DAT BETER PAST IN ONZE HUIDIGE TIJD EN WERELD (IER
ZAL HET CDA LEF MOETEN TONEN EN ONGEBAANDE PADEN MOETEN DURVEN BEWAN
DELEN
)NTERNATIONALE ONTWIKKELINGEN VERSCHUIVENDE GEOPOLITIEKE
MACHTSVERHOUDINGEN
(OE ZAL DE WERELD ER IN HET TWEEDE DECENNIUM VAN DE EENENTWINTIGSTE
EEUW UITZIEN 4EN EERSTE ALS DE WERELD VAN DE ¤DUBBELE DRAAI¥ DE VERTALING
VAN HET %NGELSE WOORD QJWPU 7E LEZEN EN HOREN IMMERS VEEL OVER DE QJWPU
UP"TJB DIE ONDER LEIDING VAN DE ZICH ALS 1BDJ«D1SFTJEFOU AF«CHERENDE
/BAMA DOOR DE 6ERENIGDE 3TATEN WORDT GEMAAKT -AAR WE VERGETEN VAAK DE
TWEEDE DRAAI VERSCHILLENDE !ZIATISCHE LANDEN EN NIET DE MINSTE MAKEN
DE DRAAI RICHTING !FRIKA HETGEEN GROTE GEVOLGEN HEEFT VOOR HET !FRIKAANSE
CONTINENT
4EN TWEEDE ALS DE WERELD WAARIN %UROPA EN ¤HET 7ESTEN¥ IN BREDERE
ZIN NIET LANGER DE DIENST UITMAKEN "IJ DE NIEUWE «NANCIpLE EN ECONOMI
SCHE KRACHTPATSERS ALS #HINA EN )NDIA GAAT HET ONTWIKKELEN VAN POLITIEKE
EN MILITAIRE MACHT IN HOOG TEMPO
VOORT 6EEL INTERNATIONALE ORGANISA
&VSPQB FO¤IFU8FTUFO¥JO
TIES ZIJN TOT STAND GEKOMEN IN HET
TIJDPERK VAN WESTERSE DOMINANTIE
CSFEFSF[JO [VMMFOOJFUMBOHFS
HETGEEN NOG VALT AF TE LEZEN UIT DE
EFEJFOTUVJUNBLFOJOEFXFSFME
SAMENSTELLING VAN DE VN 6EILIG
HEIDSRAAD .IEUWE SPELERS HEBBEN
DAAR BEGRIJPELIJKERWIJS MOEITE MEE $E VLUCHT DIE DE ZOGENAAMDE '
HEEFT GENOMEN IS EEN VOORBEELD VAN EEN NIET OP EEN VERDRAG OF INTERNATIO
NALE RECHTSREGELS GEBASEERD SAMENWERKINGSVERBAND WAAR DE INVLOEDRIJKE
LANDEN AAN TAFEL ZITTEN EN INVLOED UITOEFENEN OOK AL ZIJN HUN ONDERLINGE
BELANGEN VAAK TEGENSTRIJDIG
4EN DERDE ZAL DE WERELD WORDEN GEKENMERKT DOOR DE VOORTSCHRIJDENDE
GLOBALISERING MET ALLE POSITIEVE EN NEGATIEVE GEVOLGEN VAN DIEN $EGE
NEN DIE DENKEN DAT OVERDRACHTELIJK GESPROKEN HET BOUWEN VAN EEN
HEK OM ONS LAND OF HET OPHOGEN VAN DE DIJKEN DE BOZE BUITENWERELD ACH
TER DE HORIZON DOET VERDWIJNEN DRAAIEN ZICHZELF EN HUN KIEZERS EEN RAD
VOOR OGEN %EN ALLERMINST VOLLEDIGE OPSOMMING VAN POTENTIpLE BEDREI
GINGEN VAN ONZE STABILITEIT EN VEILIGHEID VAN TERRORISME TOT KLIMAATVER
ANDERING VAN DE VERSPREIDING VAN MASSAVERNIETIGINGSWAPENS TOT MAS
SALE MIGRATIE OF VAN CYBERAANVALLEN TOT ENERGIESCHAARSTE LEERT ONS DAT
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GEEN BEGIN VAN EEN OPLOSSING VOOR WELKE VAN DEZE PROBLEMEN DAN OOK TE
VINDEN IS ANDERS DAN LANGS DE WEG VAN INTERNATIONALE SAMENWERKING EN
BETROKKENHEID
$E BELANGRIJKE VRAAG DIE HOPELIJK OOK VOLUIT IN DE KOMENDE VERKIE
ZINGSCAMPAGNE AAN DE ORDE ZAL KOMEN IS HOE LUIDT DE OPDRACHT VOOR EEN
MAXIMALE INTERNATIONALE BETROKKENHEID VAN .EDERLAND :EKER CHRISTEN
DEMOCRATEN ZIJN HET AAN HUN STAND VERPLICHT OM EEN HELDER EN EIGENTIJDS
ANTWOORD TE FORMULEREN OMDAT ZIJ VAN OUDSHER STAAN IN EEN JARENLANGE
%UROPESE EN INTERNATIONALE TRADITIE
(ET ANTWOORD OP DIE VRAAG MOET WORDEN GEVONDEN LANGS EEN DRIETAL
LIJNEN  INTENSIEVERE SAMENWERKING IN DE %UROPESE 5NIE EU  DE INZET
VAN HET DEFENSIEAPPARAAT WAAR NODIG EN  EEN BREDERE DE«NITIE VAN HET
BEGRIP ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
)NTENSIVERING VAN DE %UROPESE SAMENWERKING
(ET .EDERLANDSE BELANG VRAAGT OM EEN KRACHTIGE INZET TER VERSTERKING
VAN DE %UROPESE 5NIE /P HET «SCALE CQ MONETAIRE VLAK BETEKENT DIT HET
VERVOLMAKEN VAN HET BESTUUR VAN DE %UROPESE -ONETAIRE 5NIE EMU DOOR
HET VERDER OVERDRAGEN VAN NATIO
NALE SOEVEREINITEIT ZOALS REEDS IS
)FU/FEFSMBOETFCFMBOHWSBBHU
GESCHIED MET DE AAN EUROCOMMIS
SARIS 2EHN GEGEVEN BEVOEGDHEDEN
PNFFOLSBDIUJHFJO[FUUFSWFS
INZAKE BUDGETTAIRE DISCIPLINE (ET
TUFSLJOHWBOEF&VSPQFTF6OJF
OPTREKKEN VAN EEN ROOKGORDIJN
ZOALS GEPROBEERD DOOR HET KABINET
2UTTE MET DE MANTRA ¤ER WORDT GEEN SOEVEREINITEIT OVERGEDRAGEN¥ IS HET
VOOR DE GEK HOUDEN VAN DE KIEZER -EN KAN GEEN %UROPESE -ONETAIRE 5NIE
IN STAND HOUDEN ZONDER EEN GOED EN SLAGVAARDIG CENTRAAL BESTUUR (ET UIT
EENVALLEN ERVAN EEN VURIGE WENS VAN SOMMIGE .EDERLANDSE POLITICI IS EEN
TE HOGE PRIJS DIE UITEINDELIJK OOK DOOR DE .EDERLANDSE BURGER EN KIEZER
ZAL WORDEN BETAALD $EZE DISCUSSIE STAAT OVERIGENS LOS VAN DE VRAAG OF ALLE
HUIDIGE ZEVENTIEN EURODEELNEMERS IN DE EMU ZULLEN KUNNEN BLIJVEN $EZE
VRAAG ZONDER RESERVE BEVESTIGEND BEANTWOORDEN WORDT STEEDS MOEILIJKER
GEZIEN DE HUIDIGE ENORME VERSCHILLEN IN COMPETITIVITEIT
/P HET TERREIN VAN HET BUITENLANDS EN VEILIGHEIDSBELEID DIENT .EDER
LAND IN EU VERBAND REKENING TE HOUDEN MET DE EERDERGENOEMDE GEOPO
LITIEKE MACHTSVERSCHUIVINGEN $IE LEIDEN BIJ DE GROTERE EU PARTNERS ALS
$UITSLAND &RANKRIJK EN HET 6ERENIGD +ONINKRIJK TOT AFNEMENDE AANDACHT
VOOR EEN COHERENT %UROPEES BUITENLANDS BELEID $IT GELDT ZEKER VOOR HUN
BETREKKINGEN MET LANDEN ALS #HINA )NDIA EN 2USLAND $EZE ONTWIKKELING
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IS NIET IN HET BELANG VAN EEN LAND MET DE BESCHEIDEN OMVANG VAN .EDER
LAND -ENSENRECHTEN WAPENBEHEERSING MAAR OOK EEN SERIEUS DEBAT OVER
DE MILITAIRE CAPACITEITEN VAN DE EU ZIJN TE BELANGRIJKE ONDERWERPEN OM
TEN ONDER TE LATEN GAAN IN DE BILATERALE DIPLOMATIE VAN ONZE GROTERE %URO
PESE BROEDERS
/P HET TERREIN VAN DE HANDELSPOLITIEK EN CONCURRENTIEVERHOUDINGEN
BETEKENT BETROKKENHEID VAN .EDERLAND HET STREVEN NAAR EEN ZOGENAAMD
MFWFMQMBZJOH «FME BINNEN %UROPA STAATSSTEUN AAN BEDRIJVEN DIENT IN ALLE
EU LANDEN OP GROND VAN DEZELFDE CRITERIA TE WORDEN BEOORDEELD  (ETZELFDE
UITGANGSPUNT DIENT TE GELDEN VOOR DE VERHOUDING TUSSEN DE EU HAAR INTER
NATIONALE PARTNERS EN CONCURRENTEN
$E CONCLUSIE TEN AANZIEN VAN DE %UROPESE 5NIE MOET ZIJN DAT VOOR DE
HOUDBAARHEID VAN ONZE WELVAART OP DE LANGE TERMIJN EEN KRACHTIGE 5NIE
VAN ZEER GROOT BELANG IS $E GESCHIEDENIS KENT HELAAS VELE VOORBEELDEN VAN
OPLEVEND NATIONALISME EN POPULISME IN TIJDEN VAN CRISIS (ET PROJECT %U
ROPA IS ECHTER TE BELANGRIJK OM AAN DE VALSE PROFETEN OVER TE LATEN DIE DEN
KEN DAT ¤EEN HEK OM .EDERLAND¥ DE OPLOSSING BIEDT VOOR ALLE PROBLEMEN
%EN LAND DAT ZEVENTIG PROCENT VAN ZIJN BRUTO NATIONAAL PRODUCT BUITEN ZIJN
GRENZEN VERDIENT HEEFT HIER GEEN KEUS
6OOR DE GOEDE ORDE EEN VOLLEDIG FEDERAAL %UROPA LIGT ZO VER ACHTER DE
HORIZON DAT HET NAUWELIJKS ZIN HEEFT VEEL POLITIEKE ENERGIE TE BESTEDEN AAN
HET BEPLEITEN ERVAN .ATIONALE POLITICI ZULLEN HUN DEMOCRATISCHE LEGITI
MATIE ALTIJD ZOEKEN EN OOK MOETEN BLIJVEN VINDEN BIJ DE KIEZERS MET WIE ZE
ZICH KUNNEN IDENTI«CEREN $AT PROCES IS ONVERBREKELIJK VERBONDEN MET DE
NATIONALE IDENTITEIT EN DERHALVE MET DE NATIESTAAT %EN %UROPESE IDENTITEIT
HEEFT NIMMER BESTAAN BESTAAT NIET EN ZAL ER IN DE NABIJE TOEKOMST OOK NIET
KOMEN $IE CONSTATERING NEEMT ECHTER NIET WEG DAT %UROPA IS GEDIEND BIJ
EEN MAXIMALE .EDERLANDSE BETROKKENHEID OOK ALS DAT OP SOMMIGE TER
REINEN ZOALS BINNEN DE EMU VERDERE OVERDRACHT VAN SOEVEREINITEIT BETE
KENT %UROPA IS OOK EIGENBELANG WANT %UROPA HEEFT ALLES TE MAKEN MET HET
OP LANGERE TERMIJN VEILIGSTELLEN VAN ONZE WELVAART (ET UITEENVALLEN VAN
HET MONETAIRE BOUWWERK STAAT HIER HAAKS OP
%EN VOORTREKKERSROL VAN CHRISTENDEMOCRATEN OP HET GEBIED VAN DE %U
ROPESE INTEGRATIE IS GEWENST ZEKER OOK IN DE KOMENDE VERKIEZINGSCAM
PAGNE #ONSTRUCTIEF WAAR MOGELIJK KRITISCH WAAR NODIG !LS DE %UROPESE
#OMMISSIE UIT DE BOCHT DREIGT TE VLIEGEN MET REGELGEVING DIE ONS PENSI
OENSTELSEL ZOU KUNNEN AANTASTEN DIENT DE STORMBAL GEHESEN TE WORDEN
IETS WAT DOOR DE CDA FRACTIE OOK REEDS IS GEDAAN "ETROKKENHEID IS HIER EEN
IMPERATIEF MAAR UITERAARD WEL ZONDER OOGKLEPPEN
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$E INZET VAN HET DEFENSIEAPPARAAT
%EN TWEEDE HOOFDLIJN VAN INTERNATIONALE BETROKKENHEID IS TE VINDEN IN
DE INZET VAN HET DEFENSIEAPPARAAT TER BEVORDERING VAN DE )NTERNATIONALE
2ECHTSORDE GESCHREVEN MET HOOFDLETTERS WANT RECHTSTREEKS ONTLEEND AAN
DE 'RONDWET  (IER STAAT .EDERLAND OP BEHOORLIJKE ACHTERSTAND 3INDS DE
VAL VAN DE -UUR IS MEN NOOIT OPGEHOUDEN HET ZOGENAAMDE ¤VREDESDIVI
DEND¥ TE INCASSEREN $E KRIJGSMACHT IS NET ALS IN VEEL ANDERE LANDEN TEN
PROOI GEVALLEN AAN EEN NAUWELIJKS IN TE TOMEN BEZUINIGINGSDRIFT (ET
DEBAT OVER DE VRAAG OF DE ROLLATOR
AL DAN NIET BINNEN DE BASISVERZE
%FLSJKHTNBDIUJTUFOQSPPJ
KERING MOET VALLEN TREKT BREDERE
SPOREN IN DE SAMENLEVING DAN EEN
HFWBMMFOBBOFFOOBVXFMJKLTJO
BEZUINIGINGSTAAKSTELLING VAN mmN
UFUPNFOCF[VJOJHJOHTESJGU
MILJARD EURO OP EEN KRIJGSMACHT DIE
WORDT GEACHT EEN PERMANENTE TOP
PRESTATIE TE LEVEREN OF DAT NU DE INZET IN !FGHANISTAN BETREFT OF DE BESTRIJ
DING VAN PIRATERIJ )K HOOR MIJZELF EN VEEL 4WEEDE +AMERFRACTIES ZEGGEN
DAT ONZE VROUWEN EN MANNEN MET HET BESTE MATERIEEL WORDEN UITGEZON
DEN MAAR DAT IS LANGZAMERHAND HOLLE RETORIEK GEWORDEN
4OT WELKE MISSIES DE KRIJGSMACHT IN DE TOEKOMST ZAL WORDEN GEROEPEN
LAAT ZICH MOEILIJK VOORSPELLEN 7EINIGEN ZULLEN AAN HET BEGIN VAN DEZE
EEUW HEBBEN VOORZIEN DAT EEN DOOR DE NAVO UITGEVOERDE MISSIE IN !FGHA
NISTAN ONDER VN MANDAAT ZOU LEIDEN TOT EEN OPERATIE DIE ZICH OVER MEER
DAN EEN DECENNIUM ZOU UITSTREKKEN MET EEN UITEINDELIJK  MAN
STERKE TROEPENMACHT 4E VREZEN VALT DAT HET BEGRIP ¤FALENDE STATEN¥ MET DE
HIERAAN GEKOPPELDE RISICO¥S VOOR ONZE VEILIGHEID EN STABILITEIT OOK IN DE
TOEKOMST DE INZET VAN MILITAIRE MIDDELEN NOODZAKELIJK ZAL MAKEN .EDER
LAND BEHOORT HIER EEN ACTIEVE ROL TE BLIJVEN SPELEN /OK HIER GELDT ECHTER
ADELDOM VERPLICHT 6OOR HET CDA GELDT EVENEENS DAT GEEN BETROKKENHEID
GEPREDIKT KAN BLIJVEN WORDEN TERWIJL HET OMGEKEERDE WORDT GEDAAN NA
MELIJK INSTEMMEN MET HET STEEDS VERDER SNIJDEN IN HET DEFENSIEBUDGET
$AARNAAST IS EEN VEEL STEVIGER %UROPESE SAMENWERKING NODIG OP HET TER
REIN VAN DEFENSIE $IT BETEKENT HET GEZAMENLIJK AANSCHAFFEN DAN WEL GE
BRUIKEN VAN MATERIEEL HETGEEN DE BASIS DIENT TE ZIJN VOOR EEN KOSTENEFFEC
TIEVERE EN SLIMMERE MANIER OM DE %UROPESE DEFENSIECAPACITEIT OVEREIND
TE HOUDEN %UROPA MOET IN STAAT WORDEN GEACHT OM OOK ZONDER EEN !MERI
KAANSE VOORTREKKERSROL HET VERSCHIL TE MAKEN %EN %UROPA DAT SLECHTS TPGU
QPXFS KAN PROJECTEREN ZAL IN DE EERDER BESCHREVEN WERELD VAN DE ¤DUBBELE
DRAAI¥ NIET SERIEUS WORDEN GENOMEN 7AAR DE 6ERENIGDE 3TATEN INMIDDELS
INZIEN DAT ALLEEN MILITAIR OPTREDEN GEEN GARANTIE IS VOOR SUCCES EN ZIJ ZOE
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KEN NAAR EEN GOEDE INVULLING VAN HET BEGRIP TNBSUQPXFS DIENT BINNEN %U
ROPA HET OMGEKEERDE TE GEBEUREN HET WERKEN AAN EEN GELOOFWAARDIGE MI
LITAIRE CAPACITEIT DIE ZO NODIG OOK ZONDER BETROKKENHEID VAN DE 6ERENIGDE
3TATEN KAN WORDEN INGEZET ALS AANVULLING OP NIET MILITAIRE MIDDELEN
(ERORIpNTERING OP ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
/NTWIKKELINGSSAMENWERKING VORMT TEN SLOTTE EEN VAN DE ONMISBARE ELE
MENTEN VAN DE INTERNATIONALE BETROKKENHEID EN HET CDA NEEMT DAARIN EEN
IMMER HOOG GEPRO«LEERDE ROL IN $IE POSITIE HEEFT VOOR EN NADELEN (ET
VOORDEEL IS DAT ANDERE PARTIJEN EN GROEPEN WETEN DAT TORNEN AAN ONTWIK
KELINGSSAMENWERKING ONMIDDELLIJK TOT VERZET EN DEBAT ZAL LEIDEN MAAR
HET NADEEL IS DAT HET CDA IN DE LOOP DER TIJD IS GAAN LIJDEN AAN EEN ZEKERE
OVERGEVOELIGHEID VOOR NOODZAKELIJKE VERANDERINGEN $IT HEEFT GELEID TOT HET
ONTWIJKEN VAN EEN BROODNODIG DEBAT -EN ZIT VOOR EEN DEEL MET DE NAALD
NOG IN DE GROEF VAN EIND ZESTIGER JAREN VAN DE VORIGE EEUW 4OEN BEPAALDE HET
$EVELOPMENT !SSISTANCE #OMMITTEE VAN DE OESO WELKE VORMEN VAN HULP
MOGEN WORDEN GEKWALI«CEERD ALS /F«CIAL $EVELOPMENT !SSISTANCE ODA EN
DERHALVE MOGEN MEETELLEN BIJ DE VRAAG OF EEN LAND VOLDOET AAN DE INTERNA
TIONAAL OVEREENGEKOMEN NORM VAN   PROCENT VAN HET BBP VOOR HET BUDGET
VAN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING ODA IS ALS BEGRIP ECHTER VOLLEDIG ACHTER
HAALD (ET GAAT NAMELIJK UIT VAN EEN ¤STATELIJKE¥ WERELD WAARIN RIJKE LANDEN
ARME LANDEN HELPEN EN WAARIN DE KAPITAALSTROMEN VAN RIJKE NAAR ARME LAN
DEN VOOR ZEVENTIG PROCENT BESTONDEN UIT ODA !NNO  IS DAT NOG MAAR 
PROCENT EN WORDT DE REST VAN DE KAPITAALSTROMEN ONDER MEER GEVORMD DOOR
INVESTERINGSKAPITAAL EN COMMERCIEEL KREDIET 3TATEN IN DE KLASSIEKE ZIN VAN
HET WOORD SPELEN IN DEZE DISCUSSIE EEN ONDERGESCHIKTE ROL
(ET BEGRIP ODA MOET DERHALVE OP DE SCHOP HETGEEN HOPELIJK LEIDT TOT EEN
NIEUWE ARCHITECTUUR VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING WAARIN VOOR HET VER
STREKKEN VAN ZACHTE LENINGEN EN GARANTIESTELLINGEN PLAATS IS (ET BEDRIJFS
LEVEN IN DE SECTOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING LANG BESCHOUWD ALS EEN
PAARD VAN 4ROJE MOET DAARIN VOLLEDIG PARTICIPEREN ONDER HET MOTTO DAT
ECONOMISCHE GROEI ZONDER DE PRIVATE SECTOR NIET MOGELIJK IS -ET LANDEN ALS
#HINA )NDIA 3INGAPORE EN 1ATAR MOET HET GESPREK WORDEN AANGEGAAN OM
GEZAMENLIJK PROJECTEN OP TE ZETTEN OF TE PARTICIPEREN IN WFOUVSFDBQJUBMFOND
SEN %N !FRIKA WORDT NIET GEHEEL OVERGELATEN AAN DE NIEUWE VAAK OP EIGEN
BELANG INGESTELDE WELDOENERS VAN DE ¤DUBBELE DRAAI¥ MAAR DAAR PLEGEN %U
ROPESE LANDEN HUN EIGEN INZET INCLUSIEF DE NODIGE AANDACHT VOOR MENSEN
RECHTEN EN GOED BESTUUR )N DIE NIEUWE ARCHITECTUUR WORDEN DOOR MILITAIREN
UITGEVOERDE STABILISATIEMISSIES IN FRAGIELE STATEN OF CON¬ICTLANDEN ZOALS
HET RECENTST IN 5RUZGAN VANAF HET BEGIN GE«NANCIERD UIT EEN BUDGET DAT
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DE KLASSIEKE SCHEIDSLIJNEN TUSSEN DEFENSIE EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
OVERSCHRIJDT $IE NIEUWE ARCHITECTUUR VAN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING IS
DERHALVE NIET LANGER HET MONOPOLIE VAN DE TRADITIONELE HULPSECTOR
)S DIT ALLES VLOEKEN IN DE KERK 6OOR DE OESO MINISTERS LUIDT HET ANT
WOORD TOT OP HEDEN BEVESTIGEND "IJ HEN BESTAAT DE VREES DAT HET OPENEN
VAN EEN DEBAT LANGS DEZE LIJNEN HAAST PER DE«NITIE EEN AANSLAG OP HUN
BUDGETTEN VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING ZAL BETEKENEN $IT IS ECHTER
EEN RE¬EX UIT DE TWINTIGSTE EEUW DIE DE TOTAAL VERANDERDE WERELD POOGT TE
ONTKENNEN -AAR HET ZAL NIET HELPEN WANT HET VERZWIJGEN VAN DE WERKE
LIJKHEID ONTGAAT DE KIEZER NIET )MMERS HET DRAAGVLAK VOOR ONTWIKKELINGS
SAMENWERKING NEEMT VRIENDELIJK GEFORMULEERD NU NIET BEPAALD TOE
,AAT HET CDA DAAROM BLIJK GEVEN VAN EEN MODERNE VORM VAN INTERNATIO
NALE BETROKKENHEID OOK OP HET TERREIN VAN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
$AT VORMT DE BESTE REMEDIE TEGEN DEGENEN DIE SLECHTS UIT ZIJN OP VERMIN
DERING VAN HET BUDGET ZONDER ZICH
TE BEKOMMEREN OM ELK BEGIN VAN
)FU#$! NPFUPQIFUUFSSFJO
INHOUDELIJKE ONDERBOUWING $AT
WBOPOUXJLLFMJOHTTBN
BETEKENT DAT DUS OOK BINNEN HET CDA
FOXFSLJOHCMJKLHFWFOWBO
DE NAALD UIT DE KLASSIEKE GROEF MOET
#HRISTENDEMOCRATEN BEHOREN IN
FFONPEFSOFWPSNWBOJOUFS
DE VOORHOEDE TE STAAN BIJ DIT DEBAT
OBUJPOBMFCFUSPLLFOIFJE
WANT MET LOUTER VERDEDIGEN WORDEN
DE NOODZAKELIJKE STAPPEN NIET GEZET
(ET CONCEPTVERKIEZINGSPROGRAMMA GEEFT IN DIT VERBAND EEN VOORZICHTIGE
AANZET VOOR VERANDERING EN BIEDT KANSEN DIE DE CHRISTENDEMOCRATIE NIET
MAG LATEN LOPEN
"ESLUIT
$E INTERNATIONALE BETROKKENHEID VAN .EDERLAND STAAT ONMISKENBAAR ONDER
DRUK HET HOEFT VOOR VELEN NIET MEER ZO NODIG -EN HEEFT GENOEG AAN EIGEN
STAD EN OMMELAND EN VEELVULDIG VALT TE HOREN DAT DE NATIONALE OVERHEID
EERST MAAR EENS HET EIGEN HUIS OP ORDE MOET BRENGEN VOORDAT ZIJ ZICH OM DE
WERELD BUITEN DE EIGEN GRENZEN GAAT BEKOMMEREN
$EZE REDENERING BERUST ECHTER OP EEN GEVAARLIJK MISVERSTAND 6EILIGHEID
EN STABILITEIT MAAR OOK WELVAART EN WELZIJN BINNEN DE NATIONALE STAAT ZIJN
ZOZEER AFHANKELIJK GEWORDEN VAN OMSTANDIGHEDEN EN GEBEURTENISSEN BUITEN
DE LANDSGRENZEN DAT INTERNATIONALE BETROKKENHEID NIET IETS IS WAAR EEN LAND
AL DAN NIET VOOR KAN KIEZEN (ET IS EEN VOORWAARDE VOOR ONTWIKKELING :OWEL
VOOR ONS HIER ALS VOOR HEN DIE VER WEG WONEN EN HET ZONDER ONZE SOLIDARITEIT
NIET REDDEN $IT IS HET DEBAT DAT IN HET CDA SCHERP MOET WORDEN GEVOERD

$ISJTUFO%FNPDSBUJTDIF7FSLFOOJOHFO \ ;PNFS

4PMJEBSJUFJUOBBSFFO
DISJTUFOEFNPDSBUJTDIF
JOWVMMJOH



'EBUREAUCRATISEERDE
SOLIDARITEIT ONDERMIJNT
WERKELIJKE COMPASSIE
7PPSTPMJEBSJUFJUJTWFSFJTUEBUXJKPOTLVOOFOJEFOUJ«DFSFO
NFUEFBOEFS)PFTUFSLFSJFNBOETTPMJEBSJUFJUJTHFSJDIUPQ
FFOHSPUFFOBCTUSBDUFHSPFQ PG[FMGTPQEFHFIFMFNFOTIFJE 
EFTUFLMFJOFSJTWBBL[JKOTPMJEBSJUFJUNFUEFNFOTFOWBO
WMFFTFOCMPFEJO[JKOFJHFOPNHFWJOH(FEXPOHFOFOWFSTUB
UFMJKLUFWPSNFOWBOTPMJEBSJUFJUMJKLFOTPNTNFFSHFSJDIUPQ
FGGFDUJWJUFJU EBOVJUJOHFOWBONFOTFMJKLFTPMJEBSJUFJU(FCV
SFBVDSBUJTFFSEFTPMJEBSJUFJULBOFSOBNFMJKLUPFMFJEFOEBUEF
DPOTFRVFOUJFTWBOCFTMJTTJOHFOOJFUNFFSXPSEFOHFXPHFO
FOEBUIVONPSFMFJOIPVEXPSEUVJUHFIPME
DOOR 5IFPEPSF%BMSZNQMF
$E AUTEUR IS SCHRIJVER EN VOORMALIG ARTS IN EEN ZIEKENHUIS EN GEVANGENIS IN EEN %N
GELSE ACHTERSTANDSWIJK 6AN ZIJN HAND VERSCHEEN ONDER MEER -FWFOBBOEFPOEFSLBOU
)FUTZTUFFNEBUEFPOEFSLMBTTFJOTUBOEIPVEU 

7OORDEN HEBBEN ZOWEL EEN DENOTATIE ALS EEN CONNOTATIE DE MEEST
LETTERLIJKE BETEKENIS DIE ZE VERANKERT IN DE WERELD EN HET AURA VAN EMOTIO
NELE ASSOCIATIES DIE ZIJ OPROEPEN "EIDE VERANDEREN MAAR MEESTAL NIET EVEN
SNEL $E DENOTATIE VAN EEN WOORD KAN VERANDEREN TERWIJL DE CONNOTATIE
HETZELFDE BLIJFT EN ANDERSOM (ET RESULTAAT IS MEESTAL VERWARRING INTELLEC
TUELE EN EMOTIONELE ONEERLIJKHEID
$AT GELDT OOK VOOR HET WOORD SOLIDARITEIT $E BELANGRIJKSTE BETEKENIS
DE DENOTATIE IS VOLGENS DE 0YGPSE&OHMJTI%JDUJPOBSZ ¤4HE FACT OR QUAL
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ITY ON THE PART OF COMMUNITIES ETC OF BEING PERFECTLY UNITED OR AT ONE
IN SOME RESPECT ESP IN INTERESTS SYMPATHIES OR ASPIRATIONS¥ $AT IS DE
DENOTATIE (ET WOORD HEEFT DAARNAAST WARME CONNOTATIES VAN GENEROSITEIT
EN SAAMHORIGHEID WANT HET LATEN SAMENVALLEN VAN BELANGEN SYMPATHIEpN
EN ASPIRATIES MET DIE VAN ANDEREN LIJKT IETS HEEL WARMS EN SAAMHORIGS )N
VEEL GEVALLEN IS HET DAT OOK AL KAN DAT OOK EEN VAN DE SLECHTSTE MENSELIJKE
EIGENSCHAPPEN ZIJN DIE ONNOEMLIJK VEEL KWAAD HEEFT AANGERICHT .IEMAND
DIE OOIT EEN GROEP %NGELSE OF .EDERLANDSE VOETBALHOOLIGANS HEEFT MEEGE
MAAKT OF RELLEN OF EEN DEMONSTRATIE VAN EEN EXTREMISTISCHE POLITIEKE BE
WEGING KAN VOLHOUDEN DAT MENSELIJKE SOLIDARITEIT ALLEEN MAAR GOEDS HEEFT
GEBRACHT (ET HANGT ER MAAR VAN AF
-ET WIE ZIJN WE SOLIDAIR
3OLIDARITEIT MOET VOORTKOMEN UIT EEN SOORT SUBJECTIEVE IDENTIFICATIE MET
DEGENE OP WIE ZIJ IS GERICHT 3OLIDARITEIT IS DAARNAAST ZELDEN ONVOOR
WAARDELIJK OF ONVERANDERLIJK EN ZOU DAT OOK NIET MOETEN ZIJN %R IS OP
DIT MOMENT BIJVOORBEELD EEN CONFLICT TUSSEN DE MEDICI WAAR IKZELF OOK
TOE BEHOOR EN DE "RITSE REGERING OVER BEPAALDE VERANDERINGEN IN DE
PENSIOENREGELINGEN VAN ARTSEN -IJN ¤SOLIDARITEIT¥ WORDT NU GECLAIMD
DOOR DE #SJUJTI.FEJDBM"TTPDJBUJPO DIE EEN SOORT GEZAMENLIJKE ACTIE
ORGANISEERT .ORMAAL GESPROKEN VOEL IK WEL DEGELIJK EEN ZEKERE SOLIDARI
TEIT IN DE ZIN VAN EEN EMOTIONELE IDENTIFICATIE MET MIJN COLLEGA¥S -AAR
IN DIT GEVAL ABSOLUUT NIET TENMINSTE NIET MET DIEGENEN DIE INSTEMMEN
MET DEZE VOORSTELLEN
$E ARBEIDSVOORWAARDEN VAN ARTSEN IN EMPLOOI VAN DE STAAT ZIJN DE
AFGELOPEN JAREN NAMELIJK STEEDS BETER GEWORDEN VEEL BETER DAN WE VER
DIENEN $E HOOGSTE SALARISSCHAAL IN ZIEKENHUIZEN DIE IK ZELF OOK VER
DIENDE STEEG TUSSEN  EN  BIJVOORBEELD MET  PROCENT EN WAS
DAARVOOR AL NIET LAAG /NZE PENSIOENEN WORDEN BETAALD UIT DE LOPENDE
BELASTINGINKOMSTEN WANT ER IS NIET VOOR GESPAARD EN ZIJN GEBASEERD
OP TWEE DERDE VAN HET LAATSTVERDIENDE SALARIS "OVENDIEN WORDEN WE
RUIM GECOMPENSEERD VOOR INFLATIE /NZE PENSIOENEN ZIJN DAARMEE VEEL
GENEREUZER DAN DE INKOMSTEN VAN MENSEN DIE ZELF HEBBEN GESPAARD
VOOR HUN OUDE DAG 4EL DAARBIJ OP DAT DE NATIONALE SCHULD IN DRIE JAAR IS
VERDUBBELD DE BELASTINGDRUK TOENEEMT EN DE WERKELIJKE WERKLOOSHEID
IN 'ROOT "RITTANNIp ONGEVEER VIJFTIEN PROCENT BEDRAAGT $IT LIJKT MIJ DAN
OOK NIET HET GESCHIKTSTE MOMENT VOOR EEN MILITANTE VERDEDIGING VAN DE
GENEREUZE FINANCIpLE PRIVILEGES DIE WIJ ARTSEN IN VERGELIJKING MET DE
REST VAN DE BEVOLKING HEBBEN OPGEBOUWD !LS ZO¥N MOMENT ~BERHAUPT
AL BESTAAT -IJN SOLIDARITEIT LAG EVEN NIET ZOALS GEWOONLIJK BIJ MIJN
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COLLEGA DOKTOREN MAAR BIJ DE REST VAN DE BEVOLKING DIE ZOU OPDRAAIEN
VOOR ONZE BIJZONDER HOGE LEVENSSTANDAARD
:ULKE SOLIDARITEIT IS ZEER ABSTRACT ZIJ IS NIET GERICHT OP CONCRETE
PERSONEN OF OP EEN GEMAKKELIJK
IDENTIFICEERBARE GROEP MENSEN
)PFTUFSLFSJFNBOETTPMJEBSJUFJU
$AAROM IS MIJN SOLIDARITEIT IN DIT
JTHFSJDIUPQFFOHSPUFHSPFQ EFT
GEVAL EEN ZWAKKE EN GEEN STERKE
KRACHT %N HET IS MIJ OPGEVALLEN
UFLMFJOFSJT[JKOTPMJEBSJUFJUNFU
HOE STERKER IEMANDS SOLIDARITEIT IS
NFOTFOJO[JKOFJHFOPNHFWJOH
GERICHT OP EEN GROTE EN ABSTRACTE
GROEP OF ZELFS OP DE GEHELE MENS
HEID DES TE KLEINER IS ZIJN SOLIDARITEIT MET DE MENSEN VAN VLEES EN BLOED
IN ZIJN EIGEN OMGEVING $IT IS NATUURLIJK EEN GROVE GENERALISERING EN
GEEN WET VAN -EDEN EN 0ERZEN
$E SCHADUWZIJDE VAN GEDWONGEN SOLIDARITEIT
)N &RANKRIJK HEEFT HET WOORD TPMJEBSJUn IN DE POLITIEKE RETORIEK VOORAL DE
BETEKENIS GEKREGEN VAN STEUN VOOR SOCIAALDEMOCRATISCH BELEID ZOALS HOGE
BELASTINGDRUK EN VEEL HERVERDELING !LS JE DAAR GEEN ONVOORWAARDELIJKE EN
ONWANKELBARE VOORSTANDER VAN BENT BEN JE EEN VIJAND VAN DE TPMJEBSJUn
:OALS MONSIEUR (OLLANDE NA DE VERKIEZINGEN ZEI ¤)EDER KIND VAN DE REPU
BLIEK ZAL MEEDOEN¥ $E ONGELUKKIGE KEERZIJDE DAARVAN IS NATUURLIJK DAT
GEEN KIND VAN DE REPUBLIEK DE KANS KRIJGT OM NIET MEE TE DOEN OOK ALS ZE
DAT ZOUDEN WILLEN *E HEBT GEEN KEUS %R IS DUS GEEN ONTSNAPPING MOGELIJK
AAN DIE OPDRINGERIGE BUREAUCRATISCHE WALM VAN GOEDE BEDOELINGEN 3OLI
DARITEIT IS VERPLICHT (ET GEBRUIK VAN HET WOORD ¤KIND¥ IS HIER OOK VAN BETE
KENIS $E REPUBLIEK WORDT GEZIEN ALS DE CORRIGERENDE OUDER DE BURGER ALS
HET TERECHTGEWEZEN KIND
'EDWONGEN SOLIDARITEIT IS GEBASEERD OP BELASTING (IER DOET ZICH IETS
MERKWAARDIGS EN PARADOXAALS VOOR VANUIT HET PERSPECTIEF VAN DE SOLIDARI
TEIT )N &RANKRIJK IS BELASTINGONTDUIKING EEN NATIONALE SPORT DIE GEEN COL
LECTIEVE AFKEURING OPROEPT 7IE DE PECH HEEFT TE WORDEN GESNAPT KAN ZELFS
EERDER REKENEN OP PUBLIEKE SYMPATHIE $AARNAAST TIERT DE ZWARTE MARKT
WELIG :OWEL WIE WERKT ALS WIE DAAR DE OPDRACHT TOE HEEFT GEGEVEN PROBEERT
TE ONTSNAPPEN AAN DE GEDWONGEN SOLIDARITEITSKOSTEN /PDRACHTGEVERS
BETALEN CONTANT MAAR NIET VOOR HUN EERSTE OPDRACHT $E AANNEMERS WILLEN
NAMELIJK EERST WETEN OF DEZE KLANT WEL TE VERTROUWEN IS EN HEM NIET AAN
ZAL GEVEN BIJ DE BELASTINGDIENST WAT NIET ZELDEN GEBEURT IN &RANKRIJK  !L
LEEN ALS DE TWEE EEN ZEKERE VERTROUWENSBASIS HEBBEN OPGEBOUWD OF ZO
U WILT EEN GEVOEL VAN SOLIDARITEIT REGELEN ZE HUN ZAAKJES ZWART $IT IS ALS
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HET WARE SOLIDARITEIT TEGEN DE SOLIDARITEIT $E VRAAG IS WELKE IS DE ECHTE OF
DIEPERE VORM
(ET ONTDUIKEN VAN BELASTINGEN IS BOVENDIEN NIET DE ENIGE MANIER WAAROP
MENSEN PROBEREN OM HUN SOLIDARITEIT IN DE SOCIAALDEMOCRATISCHE ZIN VAN
HET WOORD TOT UITING BRENGEN *E ZOU KUNNEN ZEGGEN DAT HET BESTAANSRECHT
VAN HELE SECTOREN VAN BOEKHOUDERS EN «SCALISTEN EN ZEKER DE ENORME GROEI
DAARVAN OM NOG MAAR TE ZWIJGEN OVER BELASTINGPARADIJZEN IS VERBONDEN
MET HET VERLANGEN OM DEZE SOLIDARITEIT TE ONTLOPEN %N WE MOETEN NIET VER
GETEN DAT ALLE REGERINGEN HET RECHT HEBBEN OM VRIJWILLIGE GIFTEN VAN HUN
BURGERS TE AANVAARDEN MAAR DAT ZE ER MAAR WEINIG ONTVANGEN "EHALVE IN
TIJDEN VAN OORLOG DAN ZIJN VEEL BURGERS WEL BEREID HUN GOUD OF JUWELEN TE
DONEREN TEN BEHOEVE VAN DE STRIJD HETGEEN SUGGEREERT DAT ER ZOWEL VIJANDEN
ALS VRIENDEN NODIG ZIJN VOORDAT DIT SOORT SOLIDARITEIT TOT UITING KOMT $IT
BEWIJST ALLEMAAL NIET DAT SOCIAALDEMOCRATISCH BELEID VERKEERD IS OF NIET HET
BEST HAALBARE MAAR ALLEEN DAT VANUIT HET PERSPECTIEF VAN HET MENSELIJKE GE
VOEL VAN SOLIDARITEIT HET NIET IS WAT HET CLAIMT TE ZIJN (ET ZOU GOED KUNNEN
DAT DE BESTE MANIER OM ALLERLEI DIENSTEN ZOALS GEZONDHEID OF ONDERWIJS TE
ORGANISEREN NIET GEBASEERD IS OP MENSELIJKE SOLIDARITEIT MAAR OP WAT TOT DE
BESTE RESULTATEN LEIDT 'EVOELENS KOMEN DAAR DAN NIET BIJ KIJKEN
'EBUREAUCRATISEERDE SOLIDARITEIT KAN WERKELIJKE COMPASSIE
ONDERMIJNEN
-IJN ERVARING MET DE HUMANE MENSELIJKE KWALITEITEN VAN BUREAUCRATISCHE
ORGANISATIES WELISWAAR OPGEDAAN IN %NGELAND WAAR ZE WAARSCHIJNLIJK TOT
DE SLECHTSTE IN %UROPA BEHOREN DIE UIT DE SOCIAALDEMOCRATIE ZIJN VOORTGE
KOMEN IS DAT ZE NIET ZOZEER OPMERKELIJK ZIJN DOOR HUN SOLIDARITEIT MAAR
DOOR HUN ONMENSELIJKHEID %EN DEEL VAN DIE ONMENSELIJKHEID IS HET GEVOLG
VAN DE DOCTRINE WAAR ZE UIT VOORTKOMEN DAT HET HUN TAAK IS OM ZICH VOOR
ANDERE MENSEN IN TE SPANNEN EN DIE MENSEN TIJD EN GELD TE GEVEN NIET
OMDAT ZE DAT VERDIENEN MAAR OMDAT ZE DAT NODIG HEBBEN (ELAAS HEEFT DIE
DOCTRINE ONGELUKKIGE CONSEQUENTIES -ENSEN KUNNEN MET BEPAALD GEDRAG
GEMAKKELIJK HUN BEHOEFTEN EN NODEN IN STAND HOUDEN EN VERGROTEN EN
DOEN DAT OOK DAADWERKELIJK )N DE RACE OM AANDACHT EN GELD GAAN DE BE
SCHEIDEN BEHOEFTIGEN AL SNEL ACHTERLOPEN BIJ DE BRUTALE BEHOEFTIGEN $AAR
DOOR WORDT SLECHT GEDRAG BELOOND
7IE GEDWONGEN WORDT OM GEEN OORDEEL TE VELLEN OVER DE WAARDE VAN DE
ONTVANGERS VAN HULP STEUN EN BIJSTAND IS BEZIG WERKELIJKE COMPASSIE TE
ONDERMIJNEN OMDAT BEHALVE MISSCHIEN VOOR HEILIGEN HET MENSELIJK
GEZIEN ONMOGELIJK IS OM EVENVEEL MEDEDOGEN TE VOELEN VOOR BIJVOORBEELD
IN EEN ZIEKENHUIS IEMAND DIE AAN -3 LIJDT EN EEN DRONKEN JALOERSE KEREL
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DIE ZIJN VROUW SLAAT $E ENIGE MANIER OM HET COMPASSIENIVEAU GELIJK TE
TREKKEN IS DE COMPASSIE VOOR DE EERSTE TE ONDERDRUKKEN %N INDERDAAD IN
HET ZIEKENHUIS WAAR IK WERKTE MERKTE IK DAT MIJN POGINGEN OM MENSEN
ERVAN TE OVERTUIGEN DAT EEN ZEKERE
PATIpNT NET WAT NADRUKKELIJKER ONZE
8JFHFFOPPSEFFMWFMUPWFSEF
STEUN EN AANDACHT VERDIENDE VAAK
ONVERSCHILLIGHEID OF ZELFS VIJANDIG
XBBSEFWBOEFPOUWBOHFST
HEID TEWEEGBRACHTEN 7ANT ALS mmN
WBOIVMQ TUFVOFOCJKTUBOE 
IEMAND SPECIALE AANDACHT EN ZORG
JTCF[JHXFSLFMJKLFDPNQBTTJF
VERDIENDE IMPLICEERDE DAT DAN NIET
UFPOEFSNJKOFO
DAT ALLE ANDEREN DIE OOK MOESTEN
KRIJGEN $IT DRUISTE DIRECT IN TEGEN
DE VERONDERSTELLINGEN VAN DE SOCIAALDEMOCRATIE %N WIE WAS IK MET MIJN
BURGERLIJKE VOOROORDELEN OM DAT TE BEPALEN
)K HEB GEEN IDEE OF HET OOK GELDT VOOR BUREAUCRATISCHE INSTANTIES IN
.EDERLAND MAAR IN %NGELAND ZIJN ZE TE BESCHRIJVEN ALS TAMELIJK HARTELOOS
$AT WEET IK OMDAT IK VAAK MET ZE TE MAKEN HEB GEHAD VIA MIJN PATIpNTEN
:ONDER TWIJFEL ZIJN VEEL VAN DE MENSEN DIE BIJ DEZE DIENSTEN WERKEN MURW
GEBEUKT DOOR DE VAAK EXTREEM ONAANTREKKELIJKE KARAKTERS VAN DE MENSEN
MET WIE ZE TE MAKEN KRIJGEN IETS WAAR MEN UITERAARD GEEN OORDEEL OF UIT
SPRAAK OVER MAG DOEN OOK AL ZITTEN ZE IN VEEL GEVALLEN NOODGEDWONGEN
ACHTER KOGEL EN HAKBIJLWEREND GLAS EN OOK DOOR HET PERMANENTE GEBREK
AAN MIDDELEN OM AAN ALLE EISEN TE VOLDOEN OF AAN DE ¤RECHTEN¥ VAN HUN ZO
GENAAMDE ¤CLIpNTEN¥ EEN WEZELACHTIG WOORD BIJ UITSTEK IN DEZE CONTEXT 
(ET GEVAL VAN DE .EDERLANDSE FAMILIE 4OKKIE HEEFT ME GEtNTRIGEERD
/NLANGS VOND IK EEN BLOG OP HET INTERNET VOL BOOSHEID OVER HET FEIT DAT
DE 4OKKIES GEEN NIEUWE WONING HADDEN GEKREGEN VAN DE !MSTERDAMSE
GEMEENTE /F WAT DAAR WERD GESCHREVEN NU WAAR WAS OF NIET DAT LEEK ME
MERKWAARDIG !LS IK HET GOED HEB BEGREPEN MAAKTEN DE 4OKKIES VOORTDU
REND HET LEVEN VAN DE MENSEN IN HUN OMGEVING ZUUR EN MAAKTE DE .EDER
LANDSE KWALITEITSPERS DAAR VOORAL EEN GROTE GRAP VAN .IETS IN HET BLOG DAT
IK LAS SUGGEREERDE DAT ZE HUN LEVEN HADDEN GEBETERD 3TERKER NOG VOOR DE
SCHRIJVER ERVAN WAS DAT NIET EENS EEN ZINNIGE VRAAG WANT DIE FAMILIE HAD
SIMPELWEG EEN WOONRECHT HOE ZE ZICH OOK GEDROEG %N DAT ZOU DAN EEN
SOORT SOCIALE SOLIDARITEIT UIT MOETEN DRUKKEN (ET VALT TE BETWIJFELEN OF DE
NIEUWE BUREN VAN DEZE FAMILIE DAT OOK ZO ZOUDEN ZIEN MAAR WAT ZIJ DEN
KEN CQ DE VRAAG OF ZIJ ZITTEN TE WACHTEN OP HET GEZELSCHAP VAN DE 4OKKIES
KAN RUSTIG WORDEN GENEGEERD VANWEGE HUN GEBREK AAN SOCIALE SOLIDARITEIT
-ET ANDERE WOORDEN EEN GEBUREAUCRATISEERDE VORM VAN SOCIALE SOLIDARI
TEIT KAN ERTOE LEIDEN DAT DE CONSEQUENTIES VAN BESLISSINGEN NIET MEER WOR
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DEN GEWOGEN MAAR OOK DAT HUN MORELE INHOUD WORDT UITGEHOLD .ATUUR
LIJK ZAL SLECHTS EEN KLEINE MINDERHEID HIERVAN PRO«TEREN ALS PRO«TEREN HET
GOEDE WOORD IS MAAR HET IS HELAAS EEN FEIT DAT EEN KLEINE GROEP VOOR EEN
DISPROPORTIONELE HOEVEELHEID CHAOS OPHEF EN ELLENDE KAN ZORGEN
"ESLUIT
$E MEESTE MENSEN ZULLEN IN VRIJWEL ALLE OMSTANDIGHEDEN NOG STEEDS ENIGE
ECHTE SOLIDARITEIT KUNNEN OPBRENGEN VOOR DE MENSEN OM HEN HEEN 7ANT
ZOALS !DAM 3MITH DIE EEN MORAAL«LOSOOF WAS VOORDAT HIJ ECONOOM WERD
AAN HET BEGIN VAN ZIJN BOEK 5IFUIFPSZPGNPSBMTFOUJNFOUT OPMERKT ¤(OE
ZELFZUCHTIG DE MENS OOK MOGE ZIJN
IN ZIJN NATUUR SCHUILEN ONTEGENZEG
%FNFFTUFNFOTFO[VMMFOJO
LIJK PRINCIPES DIE HEM ERTOE BREN
WSJKXFMBMMFPNTUBOEJHIFEFO
GEN ZICH TE BEKOMMEREN OM HET
OPHTUFFETFOJHFFDIUF
LOT VAN ANDEREN EN DIE HEM NOOPT
TPMJEBSJUFJULVOOFOPQCSFOHFO
OM HUN GELUK TE ZOEKEN HOEWEL HIJ
ER ZELF GEEN VOORDEEL MEE BEHAALT
BEHALVE HET GENOEGEN OM DAT TE AANSCHOUWEN 4OT DEZE PRINCIPES BEHOREN
MEDEDOGEN OF COMPASSIE DE EMOTIE DIE WE VOELEN ALS WE ANDEREN ZIEN
LIJDEN OF ALS WE ER OP EEN ANDERE MANIER TOE WORDEN GEBRACHT DAAR KENNIS
VAN TE NEMEN $AT WE VAAK VERDRIET ERVAREN DOOR HET VERDRIET VAN ANDEREN
IS EEN FEIT DAT GEEN VERDER BEWIJS BEHOEFT WANT DIT GEVOEL GELIJK ALLE ANDERE
PRIMAIRE PASSIES VAN DE MENSELIJKE NATUUR IS GEENSZINS VOORBEHOUDEN
AAN DEUGDZAME OF HUMANE ZIELEN AL IS HET BIJ HEN MISSCHIEN WEL HET MEEST
INTENS -AAR OOK BIJ DE GROOTSTE SCHURK IS DAT GEVOEL NIET GEHEEL AFWEZIG¥
!LLEEN DIE LAATSTE ZIN IS TEGENWOORDIG ALTHANS NIET HELEMAAL WAAR (ET
IS DENKBAAR DAT DE BUREAUCRATISERING VAN HET BEGRIP ¤SOLIDARITEIT¥ HET AANTAL
MENSEN VOOR WIE DAT NIET GELDT HEEFT VERGROOT
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2ELIGIE EN SOCIAAL KAPITAAL
KERKEN ALS BRON VAN
GEMEENSCHAPSZIN
)FULFVSJHBBOHFIBSLUFMFWFOTCFTDIPVXFMJKLF/FEFSMBOE
VJUEFMBBUTUFGBTFWBOEFWFS[VJMJOHHFSBBLUWBOBGEFKBSFO
[FTUJHEBOJHJOIFUPOHFSFEF*OMFWFOTCFTDIPVXFMJKLPQ[JDIU
JTFFOCSFEFXBBJFSWBOPQWBUUJOHFOFOQSBLUJKLFOPOUTUBBO
8FMLFHFWPMHFOIFCCFOEF[FPOUXJLLFMJOHFOWPPSEFNBBU
TDIBQQFMJKLFCFUFLFOJTWBOSFMJHJFBMTCFMBOHSJKLFTDIFQQFS
WBOTPDJBBMLBQJUBBM
DOOR +PFQEF)BSU
$E AUTEUR IS ALS SENIOR WETENSCHAPPELIJK MEDEWERKER VERBONDEN AAN HET 3OCIAAL EN
#ULTUREEL 0LANBUREAU EN IS BIJZONDER HOOGLERAAR AAN DE 0ROTESTANTSE 4HEOLOGISCHE
5NIVERSITEIT

!LS WIJ MODERNE .EDERLANDERS VERTELLEN OVER WAT WIJ VREZEN EN WAAR
NAAR WIJ VERLANGEN DAN DOEN WIJ DAT PRIMAIR IN TERMEN VAN SAMENLEVEN ZO
LATEN VOORAL DE COB ONDERZOEKEN VAN HET 3OCIAAL EN #ULTUREEL 0LANBUREAU
DE AFGELOPEN JAREN GOED ZIEN !LS
KERNELEMENTEN VAN EEN GOEDE SA
&FOHSPFJFOEBBOUBM/FEFS
MENLEVING BESCHOUWEN WIJ SOLIDARI
MBOEFSTJTEFQPTJUJFWBOFFO
TEIT EN INZET VOOR HET BREDERE MAAT
XBBSEFBMTTPMJEBSJUFJUBMT
SCHAPPELIJKE GEHEEL VRIJGEVIGHEID
QSFDBJSHBBOFSWBSFO
INFORMELE HULP EN DE BEREIDHEID
TOT ONDERLINGE STEUN ONDERLINGE
IDENTI«CATIE EN GEDEELDE VERANTWOORDELIJKHEID %EN GROEIEND AANTAL .EDER
LANDERS IS DE POSITIE VAN DIT SOORT WAARDEN ECHTER ALS PRECAIR GAAN ERVAREN
(ET PERCENTAGE DAT ZE BEDREIGD ZIET IS DUIDELIJK GROTER DAN HET PERCENTAGE
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ONBEWOLKTE OPTIMISTEN EN DAT IS AL SINDS LANGERE TIJD HET GEVAL HET GEVOEL
DATEERT NIET PAS VAN HET INZETTEN VAN DE ECONOMISCHE CRISIS
)N DEZE BIJDRAGE WORDT INGEGAAN OP HET SOCIAAL KAPITAAL VAN RELIGIE EN DE
MAATSCHAPPELIJKE INZET VAN KERKEN TEGEN DE ACHTERGROND VAN DE LEVENSBE
SCHOUWELIJKE ONTWIKKELINGEN DIE ZICH DE AFGELOPEN HALVE EEUW IN .EDER
LAND HEBBEN VOLTROKKEN
'EESTELIJKE OMWENTELINGEN ZIJN VAN ALLE TIJDEN
)N  V# STIERF !RISTOTELES EN IN DE DECENNIA DAARNA VOND EEN RADICALE
OMWENTELING PLAATS IN HET 'RIEKSE DENKKLIMAAT DE EERSTE VAN DE GROTE
KEERPUNTEN IN DE WESTERSE POLITIEKE THEORIE )N DE JAREN NA DE DOOD VAN
!RISTOTELES GROEIDEN DE SCHOLEN VAN %PICURUS EN :ENO IN HOOG TEMPO UIT
TOT DE DOMINANTE IN !THENE )N DE KLASSIEKE PERIODE WERD DE MENS VOORAL
GEZIEN IN SOCIALE TERMEN ALS EEN SOCIAAL WEZEN EEN BURGER EEN [PzOQPMJUJ
LPO &ILOSOFEN TRAGEDIESCHRIJVERS HISTORICI BESCHOUWDEN HET GEtNSTITUTI
ONALISEERDE LEVEN VAN DE QPMJT ALS HET NORMALE LEVEN VAN DE MENS (ET CON
TRAST IS GROOT MET DE LEER VAN %PICURUS DIE LEERDE DAT DE MENS ER VAN NATURE
NIET OP INGESTELD IS OM IN BURGERGEMEENSCHAPPEN TE LEVEN DAT ALLEEN HET
INDIVIDUELE GELUK DOEL OP ZICHZELF KAN ZIJN EN DAT HET RECHT HET HEFFEN VAN
BELASTING HET STEMRECHT ALLE OP HUN NUT DIENEN TE WORDEN BEOORDEELD TER
BEVORDERING VAN HET INDIVIDUELE GELUK .IET SOCIAAL GEVOEL MAAR VOLKOMEN
ONAFHANKELIJKHEID WORDT NU HET HOOGSTE GOED HET PERSOONLIJKE WELZIJN IS
HET ENIGE WAT TELT $E MENS IS EEN INDIVIDU OP ZOEK NAAR PARTICULIER GELUK
)N NAVOLGING VAN :ENO STREEFDEN DE STOtCIJNEN NAAR BQBUIJB MET ALS IDEAAL
ONBEWOGENHEID AFSTANDELIJKHEID ONKWETSBAARHEID $E MENS MOET LEREN
IN ZICHZELF TE KIJKEN DE SAMENLEVING VORMDE EEN BARRInRE OP WEG NAAR HET
ULTIEME DOEL ZELFVOLDOENING 7ETTEN ZIJN IRRATIONEEL DE VERSTANDIGE MENS
ONTTREKT ZICH DAARAAN $E GEVOLGEN VAN DE CULTUUROMSLAG WAREN GROOT
6OOR HET EERST WINT HET IDEE TERREIN DAT POLITIEK EEN SMERIG BEROEP IS DE GE
TALENTEERDE MENS ONWAARDIG 0OLITIEK EN ETHIEK WORDEN VAN ELKAAR GESCHEI
DEN .IET DE OPENBARE ORDE EN MAATSCHAPPELIJKE BETROKKENHEID MAAR HET
PERSOONLIJK WELBEVINDEN IS VOORTAAN WAAR HET OP AANKOMT (ET WARE LEVEN
IS HET INNERLIJKE LEVEN ETHIEK IS DE ETHIEK VAN HET INDIVIDU EN DE STAAT DIENT
DAARBUITEN TE BLIJVEN
%EN BELANGRIJKE FACTOR BIJ DE OMMEKEER DESTIJDS IN !THENE IS ZONDER
ENIGE TWIJFEL DE ENORME VERBREDING VAN HET 'RIEKSE BLIKVELD GEWEEST "O
VENAL GEBEURDE DAT DOOR TOEDOEN VAN EEN LEERLING VAN !RISTOTELES !LEXAN
DER DE 'ROTE DIE GROTE DELEN VAN DE OOSTERSE WERELD AAN ZICH ONDERWIERP
-AAR TERWIJL !LEXANDERS FALANXEN ZICH EEN WEG VOCHTEN DOOR !ZIp WERD
ANDERZIJDS DE BEGRENSDE WERELD VAN DE STADSSTATEN ONVERMIJDELIJK OPENGE
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BROKEN BOTSTEN 'RIEKSE GEWOONTEN OP ORIpNTAALSE ZEDEN EN WERDEN OVER
GELEVERDE POLITIEKE DENKBEELDEN STEVIG DOOR ELKAAR GESCHUD -EER DAN OOIT
MOESTEN DE 'RIEKEN LEREN ALLEEN TE LEVEN EN SAMEN TE LEVEN IN NIEUWE SOCI
ALE VERBANDEN VEEL GROOTSCHALIGER EN ONPERSOONLIJKER DAN DE STADSSTAAT
-ET HISTORISCHE PARALLELLEN IS HET OPPASSEN GEBLAZEN ZEKER ALS DIE ZICH
OVER EEUWEN UITSTREKKEN MAAR ENIGE LERING KAN ER WEL UIT GETROKKEN WOR
DEN !L WAS HET ALLEEN MAAR OM DE ALTIJD WEER OPDUIKENDE VAAK IMPLICIETE
VERONDERSTELLING DAT WIJ IN EEN UNIEKE SITUATIE VERKEREN EEN BEETJE IN TE
TOMEN )N HET OUDE !THENE GING HET NIET OM WAT HEDEN TEN DAGE WEL WORDT
AANGEDUID ALS SECULARISATIE IN DE BETEKENIS VAN HET VERLIES AAN SOCIALE IN
VLOED VAN RELIGIEUZE OVERTUIGINGEN OF INDIVIDUALISERING OPGEVAT ALS EEN
PROCES DAT BETREKKING HEEFT OP DE STRUCTUUR VAN DE SAMENLEVING MAAR WEL
OM DE OPKOMST VAN EEN ANDER DENKSTRAMIEN VERBONDEN MET EEN BEPAALD
MENSBEELD EN MAATSCHAPPIJBEELD EEN NIEUWE WERELDVISIE
2ELIGIEUZE ONTWIKKELINGEN IN .EDERLAND
6AN HET OUDE 'RIEKENLAND NAAR DE ACTUELE SITUATIE IN ONS LAND $AAR IS HET
OPINIEKLIMAAT ZOALS IN DE INLEIDING REEDS AANGESTIPT AL SINDS ENIGE TIJD
DUIDELIJK AAN HET VERANDEREN /NZE RELATIES MET ANDEREN LEVEREN HET TONEEL
WAAROP WIJ HET DRAMA VAN HOOP EN TELEURSTELLING BELEVEN NAAR ALLE WAAR
SCHIJNLIJKHEID IS DAT VOOR HET OUDE !THENE NIET ANDERS DAN VOOR HET HEDEN
DAAGSE !MSTERDAM $E VERSCHUIVINGEN IN HET OPINIEKLIMAAT ZIJN MET TAL
VAN ANDERE VERANDERINGEN IN VERBAND GEBRACHT /NGETWIJFELD SPELEN OOK
VERANDERINGEN OP LEVENSBESCHOUWELIJK GEBIED EEN BELANGRIJKE ROL .ADAT
HET KEURIG AANGEHARKTE LEVENSBESCHOUWELIJKE .EDERLAND UIT DE LAATSTE
FASE VAN DE VERZUILING VANAF DE JAREN ZESTIG VAN DE VORIGE EEUW DANIG IN HET
ONGEREDE RAAKTE DE ZUILEN GINGEN WANKELEN EN HET HEMELS BALDAKIJN DAT
ZO LANG ONS LAND HAD OVERSPANNEN SCHEUREN GING VERTONEN LIJKEN STEEDS
MEER .EDERLANDERS OP DRIFT TE ZIJN GERAAKT $E AFGELOPEN HALVE EEUW IS ER
ZEER VEEL VERANDERD MAAR MET HET OOG OP HET ONDERWERP VAN DIT ARTIKEL
LIJKEN VOORAL VIER ONTWIKKELINGEN RELEVANT /M TE BEGINNEN IS ER DE EXODUS
UIT DE GROTE EN EEN AANTAL KLEINE VRIJZINNIGE KERKEN (ET IS DE PARADOX VAN
DE VRIJZINNIGHEID AANHAKEND ALS GEEN ANDER BIJ HET MODERNE LEVENSGEVOEL
EN DE TIJDGEEST WORDT JUIST AAN DEZE KERKEN VOORBIJGEGAAN DOOR HEDEN
DAAGSE .EDERLANDERS 4OCH IS DE SLUITING VAN KERKGEBOUWEN MAAR EEN DEEL
VAN HET VERHAAL %EN TWEEDE GEGEVEN IS NAMELIJK DE OPMERKELIJKE STABILITEIT
VAN EEN AANTAL KLEINERE CONSERVATIEVE RELIGIEUZE GROEPERINGEN VOORNAME
LIJK DOOR HET GEBOORTEOVERSCHOT IN DIE KRINGEN EN DE SPECTACULAIRE GROEI
VAN DE EVANGELISCHE BEWEGING $IE LAATSTE IS INSTRUCTIEF MAAR VORMT GEEN
KEERPUNT IN HET PROCES VAN ONTKERKELIJKING $E AANTALLEN ZIJN BIJ LANGE NA
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NIET VOLDOENDE OM DE LEEGLOOP BIJ DE GROTE KERKEN TE COMPENSEREN EN ER
WORDT BOVENDIEN WEINIG GEREKRUTEERD UIT BUITENKERKELIJKE MILIEUS %EN
ANDERE BELANGRIJKE ONTWIKKELING IS DE OPKOMST VAN IMMIGRANTENRELIGIES
MOSLIMS MAAR OOK CHRISTENEN DIE UITHEEMSE RELIGIEUZE CULTUREN OP EEN
INMIDDELS DUIDELIJK ZICHTBARE WIJZE BINNEN ONZE LANDSGRENZEN HEBBEN
GEBRACHT
!LS LAATSTE ONTWIKKELING NOEM IK DE DIFFUSIE VAN GEtNDIVIDUALISEERDE
NOTIES VAN RELIGIE DIE TOT VOOR KORT WERDEN AANGEDUID ALS DE NEWAGESTRO
MING EN TEGENWOORDIG WEL WORDEN OMSCHREVEN ALS ¤NIEUWE SPIRITUALITEIT¥
$IT ZIJN DE ¤ZWEVENDE GELOVIGEN¥ DIE IK IN EEN ONLANGS VERSCHENEN BOEK HEB
BESCHREVEN (ET BETREFT EEN BONTE WERELD DIE ZICH UITSTREKT TUSSEN MENSEN
DIE FULLTIME ZOEKEN IN HET ALTERNATIEVE MILIEU EN REGELMATIGE KERKGANGERS
DIE OOK BELANGSTELLING HEBBEN VOOR ALLERLEI VORMEN VAN SPIRITUALITEIT BUI
TEN DE KERKELIJKE OF ZELFS CHRISTELIJKE TRADITIE %EN BELANGRIJK CREDO IN DEZE
KRINGEN IS ZELFONTWIKKELING WAARBIJ ALS VUISTREGEL GELDT VOELT HET GOED
DAN ZIT JE OP DE JUISTE WEG (ET GAAT EROM VANUIT JE EIGEN UNIEKE ERVARING
JE EIGEN UNIEKE VERMOGENS TE ONTWIKKELEN TE GROEIEN ALS MENS 7AARHEID
MOET JE INNERLIJK ERVAREN DOGMA¥S DOEN ER NIET TOE %R IS SPRAKE VAN EEN
ZEKER RELATIVISME IEDEREEN MOET OP ZIJN EIGEN MANIER ACHTER ZIJN EIGEN
WAARHEID KOMEN EN DAARBIJ WORDT ONBEVANGEN GEWINKELD IN DE VOORRAAD
SCHUUR GEVULD MET SYMBOLEN RITUELEN TRADITIES EN WIJSHEIDSLEREN 4OEN DE
ONTKERKELIJKING OP STOOM KWAM WERD AANVANKELIJK VERONDERSTELD DAT HET
VERVAL VAN DE KERKELIJKE INSTITUTEN ZOU LEIDEN TOT EEN AFNAME VAN INTERESSE
IN RELIGIE SPIRITUALITEIT EN LEVENSBESCHOUWING IN HET ALGEMEEN -AAR WAT
ER GEBEURDE LIJKT EERDER HET OMGEKEERDE 6EEL MENSEN VINDEN NU BMMFT WEL
INTERESSANT (ET IS ALSOF EEN STUWDAM HET BEGEVEN HEEFT EN HET WATER HET
HELE LANDSCHAP OVERSTROOMT
'EVOLGEN VOOR HET SOCIAAL KAPITAAL
$E GENOEMDE ONTWIKKELINGEN WERKEN VERSCHILLEND UIT OP HET SOCIALE GEHAL
TE VAN DE SAMENLEVING ZOALS DAT VORM KRIJGT VIA DE INZET VAN BURGERS !LS
WE WILLEN WETEN WAT ZE PRECIES BETEKENEN VOOR DE INTEGRATIEVE ROL VAN RE
LIGIE DAN DOEN WE ER OM TE BEGINNEN GOED AAN OM ALGEMENE CONCLUSIES TE
SPECI«CEREN $AARNAAST MOETEN WE NIET ZO NAtEF ZIJN DAT WE HET RECEPT VOOR
HET MEDICIJN VERSLIJTEN $E BOODSCHAP VAN NAASTENLIEFDE IN HET EVANGELIE
WAS EEN WERKELIJK REVOLUTIONAIRE NORM IN DE OUDE WERELD MAAR DE GODS
DIENSTGESCHIEDENIS LEVERT TAL VAN VOORBEELDEN WAARBIJ MENSEN MET HEILIGE
BOEKEN IN DE HAND ANDEREN HUN GEMEENSCHAP UITMEPTEN (ET VERMOGEN
VAN RELIGIE DE GRENZEN VAN IDENTITEIT EN SOCIALE STATUS TE OVERBRUGGEN BLIJKT
OVER HET ALGEMEEN NOGAL BESCHEIDEN $E BOODSCHAP VAN HET EVANGELIE
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WORDT VERDER HEEL VERSCHILLEND UITGELEGD IN VARIpRENDE SOCIOLOGISCHE MI
LIEUS NIET IN DE LAATSTE PLAATS DIE VAN DE KERKEN ZELF
$ESALNIETTEMIN IN ALLERLEI OPZICHTEN BETONEN KERKELIJK BETROKKEN
MENSEN ZICH ACTIEVE SOCIALE KAPITALISTEN :E VERRICHTEN AANZIENLIJK VAKER
LEVENSBESCHOUWELIJK KERKELIJK mN SECULIER VRIJWILLIGERSWERK ZE SCHENKEN
REGELMATIGER EN GULLER AAN GOEDE
DOELEN ZE VERLENEN VAKER INFORMELE
*OBMMFSMFJPQ[JDIUFOCFUPOFO
HULP ZIJN IN GROTEREN GETALE AAN
LFSLFMJKLCFUSPLLFONFOTFO[JDI
GESLOTEN BIJ IDEpLE ORGANISATIES :E
HECHTEN OOK MEER AAN PROSOCIALE
BDUJFWFTPDJBMFLBQJUBMJTUFO
WAARDEN BIJ DE OPVOEDING VAN HUN
KINDEREN EMPATHIE KUNNEN WER
KEN IN TEAMVERBAND ENZOVOORT DAN AAN KENMERKEN ZOALS ASSERTIVITEIT
ZELFONTPLOOIING JE AMBITIES GOED AAN DE MAN KUNNEN BRENGEN -AAR ALS
WE DE VRAAG STELLEN AAN WIE AL DIE MAATSCHAPPELIJKE INZET TEN GOEDE KOMT
DAN KOMEN ONMIDDELLIJK VERSCHILLEN TUSSEN DE GODSDIENSTIGE GROEPEN NAAR
VOREN )N CONSERVATIEVE RELIGIEUZE MILIEUS BLIJKT MEN TOCH PRIMAIR GERICHT
OP EEN ONDERSTEUNING VAN DE EIGEN RELIGIEUZE GEMEENSCHAPPEN (OEWEL
DAT GELEIDELIJK LIJKT TE VERANDEREN ZIJN OOK DE MAATSCHAPPELIJK ACTIEVE
GELOVIGEN UIT MIGRANTENMILIEUS NOG STEEDS RELATIEF STERK OP HUN EIGEN ETNI
SCHE GEMEENSCHAPPEN EN ORGANISATIES GEORIpNTEERD (IER BLIJKT MAAR WEER
EENS DAT EEN RIJKE VOORRAAD SAMENBINDEND SOCIAAL KAPITAAL HOGE BARRInRES
KAN CREpREN DIE BUITENSTAANDERS VERHINDEREN TOEGANG TE KRIJGEN TOT HET
MILIEU (ET CONTRAST IS GROOT MET DE KRIMPENDE KERKEN UIT DE VRIJZINNIGE
PROTESTANTSE TRADITIE DIE EEN VAN DE BELANGRIJKSTE BRONNEN VAN BREDER
GEORIpNTEERD BURGERLIJK ENGAGEMENT EN OVERBRUGGEND SOCIAAL KAPITAAL IN
ONZE SAMENLEVING VORMEN 4ER ILLUSTRATIE VRIJWILLIGERS IN DE ORTHODOXE BE
VINDELIJKE KERKEN STEKEN BIJNA DRIEKWART VAN HUN VRIJWILLIGERSTIJD IN ACTIVI
TEITEN TEN BEHOEVE VAN HUN EIGEN KERKELIJKE GEMEENSCHAP BIJ VRIJWILLIGERS
IN DE VRIJZINNIGE KERKEN IS DAT TWINTIG PROCENT 6OOR DE LAATSTE GELDT HEEL
VAAK DAT ZIJ HUN BEZIGHEDEN STARTEN IN EEN GROEPJE BINNEN HUN KERK MAAR
VAN DAARUIT MEESTAL NA VERLOOP VAN TIJD HUN HORIZON VERBREDEN TOT ACTIVITEI
TEN DIE GEEN DIRECTE RELATIE MET HUN KERK MEER HEBBEN EEN MAATJESPROJECT
IN DE GEZONDHEIDSZORG EEN 7ERELDWINKEL ENZOVOORT  $E POSITIE VAN DE
NIEUWE OF ALTERNATIEVE SPIRITUALITEIT BUITEN DE KERKEN DIE MOMENTEEL DE
WIND IN DE ZEILEN HEEFT IS MINDER DUIDELIJK :IJ HEEFT DOORGAANS EEN ZEER
DIFFUSE ORGANISATIEBASIS EN DE DYNAMIEK IS ER GROOT ER WORDT VOORTDUREND
GESWITCHT VAN THEMA NAAR THEMA VAN MILIEU NAAR MILIEU (ET BLIJKT VER
SCHIL TE MAKEN HOE DIE SPIRITUALITEIT WORDT BELEEFD )S DAT IN SOCIAAL VERBAND
GEZAMENLIJK EEN CURSUS VOLGEN VAN GEDACHTE WISSELEN MET ANDERE GEtN
TERESSEERDEN OP INTERNET SAMEN NAAR DE PARABEURS GAAN ENZOVOORT DAN
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BLIJKT OOK DIE NIEUWE SPIRITUALITEIT VERBONDEN MET EEN GROTERE INZET VOOR
ANDEREN
"ESLUIT SOLIDARITEIT BEHOEFT EEN SOCIALE CONTEXT
$E KERKEN VORMEN NOG ALTIJD EEN VAN DE BELANGRIJKSTE BRONNEN VAN SOCIAAL
KAPITAAL EN MAATSCHAPPELIJKE INZET IN HET HUIDIGE .EDERLAND (ET VERSCHIL
TUSSEN REGELMATIGE KERKGANGERS EN BUITENKERKELIJKEN WAT BETREFT ALLERLEI
VORMEN VAN DAADWERKELIJKE SOLIDARITEIT IS AANZIENLIJK EN NIET ZOMAAR TERUG
TE VOEREN OP WAT KERKGANGERS ¥S ZONDAGS VANAF DE PREEKSTOEL AANBEVOLEN
KRIJGEN WAT ZE IN DE "IJBEL LEZEN OF TIJDENS HUN OPVOEDING MEEGEKREGEN
HEBBEN .ADERE ANALYSES HEBBEN GELEERD DAT DE BELANGRIJKSTE FACTOR HIERBIJ
IS DAT ZE DEEL UITMAKEN VAN EEN MILIEU WAARIN MENSEN ELKAAR REGELMATIG
ONTMOETEN ELKAAR INSPIREREN EN AANSPREKEN OP DINGEN DAT IS VOOR MOS
KEEGANGERS OVERIGENS NIET ANDERS
DAN VOOR KATHOLIEKEN OF GEREFOR
MEERDEN  $IT SOORT UITKOMSTEN
*EFBMFOLSJKHFOOJFUJOIFU
DRUKKEN ONS MET DE NEUS OP HET FEIT
MVDIUMFEJHFWPSN[FCFIPFWFO
DAT IDEALEN NIET IN HET LUCHTLEDIGE
FFOTPDJBMFDPOUFYU
VORM KRIJGEN :E BEHOEVEN EEN
SOCIALE CONTEXT *UIST IN EEN INDI
VIDUALISERENDE CULTUUR WAARIN WE
GEACHT WORDEN VEEL ZAKEN ZELF TE ONTDEKKEN LIJKT DE BEHOEFTE AAN MENSEN
DIE JE MOTIVEREN AAN EEN NETWERK WAARIN JE SAMEN MET ANDEREN IDEALEN
NASTREEFT AAN ONDERLINGE IDENTI«CATIE EN EEN GEDEELDE INSPIRATIE GROOT


/PUFO



(ET #ONTINU ONDERZOEK BURGERINITI
ATIEVEN COB VAN HET SCP LOOPT SINDS
 %LK JAAR VERSCHIJNEN VIER KWARTAAL
BERICHTEN EN EEN VERDIEPENDE STUDIE
 :IE *OHN "OWLE 8FTUFSOQPMJUJDBMUIPV
HIU"OIJTUPSJDBMJOUSPEVDUJPOGSPNUIF
PSJHJOTUP3PVTTFBV ,ONDEN *ONATHAN
#APE  )SAIAH "ERLIN ¤4HE BIRTH OF
'REEK INDIVIDUALISM ! TURNING POINT IN
THE HISTORY OF POLITICAL THOUGHT¥ IN -JC
FSUZ /XFORD /XFORD 5NIVERSITY 0RESS
PP  
 *OEP DE (ART ;XFWFOEFHFMPWJHFO0VEF
SFMJHJFFOOJFVXFTQJSJUVBMJUFJU !MSTER
DAM "ERT "AKKER 
 :IE 2OBERT +ECSKES EN #HRISTOF 7OLF
,POGFTTJPO 3FMJHJPOVOETP[JBMF/FU[
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/PLADEN ,ESKE "UDRICH  2OBERT
7UTHNOW ¤2ELIGIOUS INVOLVEMENT AND
STATUS BRIDING SOCIAL CAPITAL¥ +PVSOBM
GPSUIF4DJFOUJ«D4UVEZPG3FMJHJPO 
 NR  PP   2OBERT 7UTH
NOW ¤/VERCOMING STATUS DISTINCTIONS
2ELIGIOUS INVOLVEMENT SOCIAL CLASS
RACE AND ETHNICITY IN FRIENDSHIP PAT
TERNS¥ 4PDJPMPHZPG3FMJHJPO  
NR  PP  
 *OEP DE (ART ¤2ELIGIE EN PARTICIPATIE¥
IN 0AUL $EKKER  *OEP DE (ART RED
7SJKXJMMJHFSTXFSLJONFFSWPVE$JWJM
TPDJFUZFOWSJKXJMMJHFSTXFSL $EN (AAG
3OCIAAL EN #ULTUREEL 0LANBUREAU PP
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/OK COLLECTIEVE SOLIDARITEIT
HOORT BIJ HET #$!
)FUCFIPVEWBOTPMJEBSJUFJUJODPMMFDUJFWFSFHFMJOHFOWSBBHU
PNIFSWPSNJOHFOFOCFIFFSTJOHWBOVJUHBWFO8F[VMMFO
NFFSWBOEFTBNFOMFWJOH[FMGNPFUFOWSBHFO)FU#$! NPFU
[JDIFDIUFSOJFUQSJODJQJFFMLFSFOUFHFODPMMFDUJFWFTPMJEBSJUFJU
4PNNJHFSJTJDP¥TLVOOFOXFIFUCFTUTBNFOEFMFO FOWPPS
LXFUTCBSFHSPFQFONPFUEFPWFSIFJEIFUTDIJMECMJKWFO(PFE
IFJEEJFJOFFOXFUXPSEUWBTUHFMFHE NPFUIFU#$! WPMPWFS
UVJHJOHCMJKWFOWFSEFEJHFO
DOOR &EEZWBO)JKVN
$E AUTEUR IS 4WEEDE +AMERLID VOOR HET #$!

)N DEZE BIJDRAGE STAAT DE COLLECTIEF GEORGANISEERDE SOLIDARITEIT
CENTRAAL 7E KENNEN IN ONZE WELVAARTSSTAAT TAL VAN REGELINGEN WAAROP
BURGERS BIJ OUDERDOM ZIEKTE OF TEGENSLAG EEN BEROEP KUNNEN DOEN $ENK
AAN DE VOLKSVERZEKERINGEN AOW EN AWBZ EN FEITELIJK OOK DE :ORGVERZEKE
RINGSWET DE WERKNEMERSVERZEKERINGEN WW EN WIA EN DE GEMEENTELIJKE
VOORZIENINGEN WWB EN WMO 6IA PREMIES EN BELASTINGEN WORDEN DE MID
DELEN OPGEBRACHT OM UITKERINGEN OF VOORZIENINGEN TE VERSTREKKEN BIJ OU
DERDOM HANDICAP OF INKOMENSVERLIES )N DEZE BETALINGEN KOMT EEN ZEKERE
SOLIDARITEIT TOT UITDRUKKING DE KOSTEN DIE WORDEN GEMAAKT OM MENSEN
IN BEPAALDE SITUATIES TE ONDERSTEUNEN WORDEN GEDRAGEN DOOR EEN GROTERE
GROEP VERZEKERDEN OF BELASTINGPLICHTIGEN $AARNAAST KENNEN WE DIVERSE
INKOMENSAFHANKELIJKE TOESLAGEN OM REpLE ONVERMIJDELIJKE KOSTEN ZOALS
VOOR ZORG WONEN EN KINDEREN VOOR LAGERE INKOMENSGROEPEN IN ELK GEVAL
GEDEELTELIJK TE COMPENSEREN
$E CHRISTENDEMOCRATIE HEEFT IN DE VORIGE EEUW EEN BELANGRIJKE BIJDRAGE
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GELEVERD AAN DE TOTSTANDKOMING EN DE UITBOUW VAN DE VERZORGINGSSTAAT
(ET WAS ECHTER OOK HET CDA DAT HET VOORTOUW NAM BIJ HET HERIJKEN VAN DIE
ZELFDE VERZORGINGSSTAAT BIJVOORBEELD WAT BETREFT ARBEIDSONGESCHIKTHEID
WERKLOOSHEID VUTPREPENSIOEN EN AOW $E VRAAG DIE WE NU KUNNEN STEL
LEN IS HOEVEEL VERDER WIJ ALS CDA DE ARRANGEMENTEN VAN DE VERZORGINGSSTAAT
NOG MOETEN EN WILLEN BEPERKEN %N WAAR LIGGEN ONZE POLITIEKE GRENZEN
(ET IS GEEN EENVOUDIGE VRAAG MAAR IK WIL TOCH EEN POGING DOEN DEZE TE
BEANTWOORDEN
(ANS (ILLEN ZETTE VORIG JAAR IN HET DAGBLAD 5SPVX HET DEBAT OVER DE
VERZORGINGSSTAAT IN HET CDA OPNIEUW OP SCHERP 6OLGENS (ILLEN MOET DE
CHRISTENDEMOCRATIE AFSTAND NEMEN VAN EEN ¤GROTE HERVERDELENDE EN SOCI
AAL REGISSERENDE OVERHEID¥ (IJ VOERT HIERVOOR EEN AANTAL ARGUMENTEN AAN
)N DE EERSTE PLAATS IS DE VERZORGINGSSTAAT SIMPELWEG ONHOUDBAAR EN TREKT
DEZE DE OVERHEIDS«NANCIpN STEEDS VERDER UIT HET LOOD %EN TWEEDE BEZWAAR
IS FUNDAMENTELER VAN AARD -ENSEN MOETEN WORDEN UITGEDAAGD OM HUN
BIJDRAGE TE LEVEREN AAN DE GEMEENSCHAP ¤$AT GAAT OVER WERK MAAR OOK OM
AANDACHT ZORG EN BETROKKENHEID¥ $E VERZORGINGSSTAAT ONDERMIJNT ECHTER
HET APPEL OP DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN MENSEN VOOR ELKAAR DOOR VAN
ZORG EN UITKERINGEN AFDWINGBARE RECHTEN TE MAKEN ¤'OEDHEID DIE IN EEN
WET WORDT VASTGELEGD VERDWIJNT UIT HET HART¥ STELT (ILLEN
(OUDBAARHEID
,ATEN WE BEGINNEN MET DE ZORGEN DIE HET EENVOUDIGST TE VERI«pREN ZIJN
TE WETEN DIE OVER DE HOUDBAARHEID IN «NANCIEEL OPZICHT )S HET INDERDAAD
ZO DAT DE STIJGENDE COLLECTIEVE UITGAVEN VOOR SOCIALE ZEKERHEID EN ZORG
EEN BEDREIGING VORMEN VOOR DE OVERHEIDS«NANCIpN EN DAT DE GEVRAAGDE
SOLIDARITEIT DOOR BELASTING EN PREMIEBETALERS DUS EENVOUDIGWEG NIET OP
TE BRENGEN VALT $EZE VRAAG KUNNEN WE BEANTWOORDEN DOOR TE KIJKEN NAAR
DE ONTWIKKELING VAN DE UITGAVEN VOOR SOCIALE ZEKERHEID EN ZORG EN NAAR
DE VERHOUDING TUSSEN HET AANTAL ACTIEVEN EN INACTIEVEN IN DE BEVOLKING DE
ZOGEHETEN ¤IA RATIO¥ 
$E TOTALE OVERHEIDSUITGAVEN ALS PERCENTAGE VAN HET BBP ZIJN DE LAATSTE
DECENNIA GEDAALD (ET HOOGTEPUNT VAN  PROCENT BBP WERD BEREIKT IN
WAARNA DE UITGAVENQUOTE DAALDE TOT IETS MEER DAN  PROCENT IN  .E
DERLAND LOOPT MET DEZE OMVANG VAN DE COLLECTIEVE SECTOR INTERNATIONAAL
BEPAALD NIET UIT DE PAS 7EL LOOPT DE UITGAVENQUOTE DOOR DE STIJGING VAN
DE WERKLOOSHEID EN DE GERINGE ECONOMISCHE GROEI HET ¤NOEMEREFFECT¥
DOOR DE CRISIS MOMENTEEL WEER SNEL OP !LS WE VERDER INZOOMEN OP DE UIT
GAVEN VOOR SOCIALE ZEKERHEID EN ZORG DAN BLIJKT DAT DEZE ZICH VERSCHILLEND
ONTWIKKELEN (ET AANDEEL VAN DE SOCIALE ZEKERHEID IN DE UITGAVEN IS STERK
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GEDAALD )N  BESTEEDDEN WE NOG  PROCENT VAN ONS BBP AAN SOCIALE
ZEKERHEID DAARNA HALVEERDE DIT DANKZIJ HERVORMINGEN EN DE GUNSTIGE ECO
NOMISCHE ONTWIKKELING TOT  PROCENT IN  )N DE JAREN DAARNA BLEEF HET
PERCENTAGE REDELIJK STABIEL $E UITGAVEN VOOR ZORG ZIJN DAARENTEGEN IN DE
AFGELOPEN DECENNIA FORS GESTEGEN VAN   PROCENT IN  TOT   PROCENT
IN  :OWEL DE UITGAVEN VOOR DE AWBZ ALS VOOR DE :VW VERDUBBELDEN IN
DEZE PERIODE DE WMO KWAM DAAR LATER BIJ
6OLGENS HET #ENTRAAL 0LANBUREAU CPB ZETTEN DE KOMENDE JAREN VOORAL
DE STIJGENDE UITGAVEN VOOR DE AOW EN DE GEZONDHEIDSZORG DE HOUDBAAR
HEID ONDER DRUK )N  BEDRAGEN DE UITGAVEN VOOR DE AOW NAAR VER
WACHTING   PROCENT BBP   EN DE ZORGUITGAVEN   PROCENT BBP   
!LLEEN AL IN DE PERIODE VAN  TOT  NEMEN DE ZORGUITGAVEN MET RUIM
 MILJARD EURO TOE DE GROEI VAN DE SOCIALE ZEKERHEID BEDRAAGT IN DEZELFDE
PERIODE   MILJARD EURO (ET MINISTERIE VAN 6OLKSGEZONDHEID 7ELZIJN EN
3PORT REKENT VOOR DAT WANNEER WE DE ZORGKOSTEN ZOUDEN «NANCIEREN DOOR
DE BELASTING IN DE EERSTE EN TWEEDE SCHIJF TE VERHOGEN IN  DE EERSTE
SCHIJF  PROCENT ZOU BEDRAGEN NU  EN DE TWEEDE SCHIJF  PROCENT NU
   %N ALS WE DE ZORGSTIJGING «NANCIEREN VIA DE BELASTING IN DE DERDE EN
VIERDE SCHIJF ¤DE MIDDENINKOMENS EN HOGE INKOMENS BETALEN¥ DAN BETA
LEN WE IN  IN DE DERDE SCHIJF  PROCENT BELASTING NU  EN IN DE VIERDE
SCHIJF  PROCENT NU   6OOR DE AOW GELDT DAT SINDS EIND JAREN NEGENTIG
DE PREMIE IS GEMAXIMEERD OP   PROCENT (ET AANDEEL VAN DE AOW LASTEN
DAT UIT BELASTINGEN WORDT BETAALD NEEMT DE KOMENDE JAREN SNEL TOE TOT
BIJNA TWEE DERDE VAN HET TOTAAL IN 
%EN TWEEDE INDICATOR VOOR HET DRAAGVLAK ONDER DE SOCIALE VOORZIENIN
GEN IS DE VERHOUDING TUSSEN HET AANTAL INACTIEVEN EN HET AANTAL ACTIEVEN
7ERKENDEN BRENGEN IMMERS IN BELANGRIJKE MATE DE BELASTINGEN EN PRE
MIES OP VOOR DE UITKERINGSGERECHTIGDEN )N DE PERIODE VAN  TOT 
VERDUBBELDE DE VERHOUDING TUSSEN INACTIEVEN EN ACTIEVEN NAGENOEG NA
MELIJK VAN  TOT  PROCENT DANKZIJ EEN ENORME TOENAME VAN HET AANTAL
UITKERINGSGERECHTIGDEN $AARNA DAALDE DE VERHOUDING GESTAAG TOT RUIM
 PROCENT IN  OM IN DE HUIDIGE ECONOMISCHE CRISIS WEER OP TE LOPEN
/OK HIER WORDT DE TRENDMATIGE STIJGING VOORAL VEROORZAAKT DOOR HET AAN
TAL AOW¥ERS DIT AANTAL STIJGT DE KOMENDE JAREN VERDER TOT   MILJOEN IN
 (ET AANTAL WERKLOZEN IN DE WW EN BIJSTAND SCHOMMELT MET DE CON
JUNCTUUR EN NEEMT SINDS  WEER STERK TOE (ET AANTAL MENSEN MET EEN
UITKERING WEGENS ARBEIDSONGESCHIKTHEID DAALT MAAR IS IN ABSOLUTE ZIN
NOG STEEDS HOOG )N  ONTVINGEN  PERSONEN EEN UITKERING WE
GENS ARBEIDSONGESCHIKTHEID $AARBINNEN VALT EEN STERKE TOENAME WAAR
TE NEMEN VAN HET AANTAL 7AJONGERS ZONDER INTERVENTIE NEEMT DIT AANTAL
VOLGENS HET CPB TOE TOT  IN  (IERBIJ PAST DE KANTTEKENING DAT
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EEN DEEL VAN DE GROEP GEDEELTELIJK ARBEIDSONGESCHIKTEN IN DE WIA EN 7A
JONG WEL WERKT
"IJ DE STELLING DAT HET BEROEP OP COLLECTIEVE SOLIDARITEIT DE OVERHEIDS
UITGAVEN UIT HET LOOD DOET SLAAN ZIJN DUS KANTTEKENINGEN TE PLAATSEN $E
UITGAVENQUOTE VOOR ARBEIDSONGE
SCHIKTHEID EN WERKLOOSHEID IS DANK
#JKEFTUFMMJOHEBUIFUCFSPFQ
ZIJ HERVORMINGEN EN DE GUNSTIGE
ECONOMIE IN DE LAATSTE DECENNIA
PQDPMMFDUJFWFTPMJEBSJUFJUEF
GEDAALD %EN UITZONDERING IS DE
PWFSIFJETVJUHBWFOVJUIFU
7AJONG 7EL NEEMT DE INSTROOM IN
MPPEEPFUTMBBO [JKOLBOUUFLF
WW EN BIJSTAND WEER TOE ALS GEVOLG
OJOHFOUFQMBBUTFO
VAN DE SLECHTE CONJUNCTUUR $E
HOUDBAARHEID STAAT VOORAL ONDER
DRUK DOOR DE STIJGENDE AOW EN ZORGUITGAVEN (ET OPVANGEN VAN KOSTEN
STIJGINGEN VIA DE PREMIES OF BELASTINGEN ZET DE SOLIDARITEIT ONDER DRUK DOOR
DE GROTE OVERDRACHTEN VAN WERKENDEN NAAR GEPENSIONEERDEN VAN RIJK NAAR
ARM EN VAN GEZOND NAAR ZIEK
6ERVREEMDING
%EN TWEEDE ZORG OVER COLLECTIEVE SOCIALE ARRANGEMENTEN BETREFT DE ONDER
MIJNING VAN DE PERSOONLIJKE VERANTWOORDELIJKHEID #OLLECTIEVE REGELINGEN
WERKEN EEN HOUDING VAN ¤IEDER VOOR ZICH EN DE OVERHEID VOOR ONS ALLEN¥
IN DE HAND MAKEN HULP ONPERSOONLIJK EN LOKKEN CALCULEREND GEDRAG UIT
ALDUS (ILLEN $E OVERHEID MOET TERUGTREDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN
TERUGLEGGEN BIJ MENSEN ZELF EN HUN SOCIALE VERBANDEN
$EZE ZORGEN ZIJN NIET NIEUW !L IN  PLAATSTE HET CDA IN HET RAPPORT
7BOWFS[PSHJOHTTUBBUOBBSWFS[PSHJOHTNBBUTDIBQQJK KANTTEKENINGEN BIJ
HET ONBEGRENSDE OPTREDEN DOOR DE OVERHEID %N WIE HET 1SPHSBNWBO6JU
HBOHTQVOUFO UIT  NALEEST MERKT DAT DE ZORG OVER OVERMATIGE OVERHEIDS
BEMOEIENIS IN DE GENEN VAN HET CDA ZIT ¤3OLIDARITEIT MOET GEORGANISEERD
WORDEN NIET DOOR COLLECTIEVE STRUCTUREN DIE ALS ANONIEM ERVAREN WORDEN
MAAR ALS ZAAK VAN SOCIALE MENSELIJKE VERHOUDINGEN ALS EEN ZAAK DIE IN
GESPREIDE VERANTWOORDELIJKHEID GEDRAGEN WORDT¥ STELT HET 0ROGRAM $E
CDA COMMISSIE (ERTALING 5ITGANGSPUNTEN ZEGT IN HAAR MODERNE VERTALING
VAN HET BEGRIP SOLIDARITEIT EIGENLIJK HETZELFDE ¤0ERSOONLIJKE GERAAKTHEID
GAAT VOORAF AAN DE BEREIDHEID TOT «NANCIpLE OF ANDERE HULP /OK IN DOOR DE
OVERHEID GEORGANISEERDE HULP MOET DIE PERSOONLIJKE FACTOR WEER ZICHTBAAR
EN VOELBAAR WORDEN GEMAAKT¥
4EGELIJKERTIJD VINDEN WE VANUIT HET PRINCIPE VAN ¤PUBLIEKE GERECHTIG
HEID¥ DAT DE OVERHEID EEN BIJZONDERE VERANTWOORDELIJKHEID HEEFT VOOR
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MENSEN DIE KWETSBAAR EN AFHANKELIJK ZIJN /OK (ILLEN BETOOGT IN ZIJN EER
DERGENOEMDE ARTIKEL DAT DE OVERHEID HET SCHILD VOOR DE ¤ECHTE ZWAKKEN¥
MOET BLIJVEN )NTUtTIEF IS DE ZORG OVER DE ONPERSOONLIJKE SOCIALE HULP DOOR
DE OVERHEID DUS MISSCHIEN BEGRIJPELIJK MAAR GELDT NIET VOOR ALLE TAKEN
DIE WE COLLECTIEF REGELEN DAT VERVREEMDING DREIGT $AT IS OM MAAR IETS TE
NOEMEN BIJ ONZE COLLECTIEVE STRIJD TEGEN HET WATER NIET ANDERS (ET VER
PLICHT TOT MEER SCHERPTE OVER WAT WE NU ALS CDA WEL EN NIET PRECIES VAN DE
OVERHEID ZELF VERWACHTEN
/VERHEID
)N ESSENTIE DRAAIT HET OM DE VRAAG WELKE RISICO¥S BURGERS ZELF MOETEN DRA
GEN EN VOOR WELKE RISICO¥S WE EEN GEtNSTITUTIONALISEERDE VORM VAN SOLIDA
RITEIT KIEZEN 3CHERP GESTELD IN HOEVERRE KUNNEN EN WILLEN WE DE VERANT
WOORDELIJKHEID VOOR MEDISCHE HULP AWBZ ZORG EN HET VERLIES VAN INKOMEN
ALS GEVOLG VAN WERKLOOSHEID OUDERDOM ZIEKTE EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID
TERUGLEGGEN BIJ MENSEN ZELF EN HUN SOCIALE VERBANDEN FAMILIE GEZIN 
(ET IS GOED ONS BIJ HET BEANTWOORDEN VAN DEZE VRAAG TE REALISEREN DAT DE
RATIONALITEIT VAN DE BETREFFENDE VERZEKERINGEN NU JUIST IS DAT HET «NANCIpLE
RISICO¥S BETREFT DIE INDIVIDUEEL MOEILIJK TE DRAGEN ZIJN EN VAAK OOK BEPERKT
BEtNVLOEDBAAR ZIJN $ENK AAN DE INKOMENSGEVOLGEN VAN EEN PLOTSELINGE
VOLLEDIGE ARBEIDSONGESCHIKTHEID EEN CHRONISCHE ZIEKTE OF DE GEBOORTE
VAN EEN GEHANDICAPT KIND (ET GAAT BOVENDIEN DEELS OM VOORZIENINGEN
ZOALS MEDISCHE ZORG DIE VERREGAAND GESPECIALISEERD ZIJN EN DUS OOK
MOEILIJK TERUG TE LEGGEN ZIJN %R BLIJFT VEEL VOOR TE ZEGGEN OM DERGELIJKE
RISICO¥S COLLECTIEF TE DELEN
%R ZIJN GEEN INDICATIES DAT HET MAATSCHAPPELIJK DRAAGVLAK VOOR HET DELEN
VAN RISICO¥S OP HET TERREIN VAN OUDERDOM ARBEIDSONGESCHIKTHEID OF WERK
LOOSHEID STERK AFBROKKELT 6AAK WORDT VERONDERSTELD DAT DE SOLIDARITEIT
DOOR DE INDIVIDUALISERING EN HET GESTEGEN OPLEIDINGSNIVEAU MINDER WORDT
MAAR UIT ONDERZOEK BLIJKT DAT .EDERLANDERS NOG STEEDS EEN HOGE PRIORITEIT
TOEKENNEN AAN HET OP PEIL HOUDEN VAN DE SOCIALE ZEKERHEID .AAST MORELE
OVERWEGINGEN SPEELT HET ELEMENT ¤WEDERKERIGHEID¥ EEN BELANGRIJKE ROL IN
DE VERKLARING VOOR DIT DRAAGVLAK (ET GAAT HIERBIJ OM DE VERHOUDING TUSSEN
RECHTEN EN PLICHTEN EN DE VOORWAARDELIJKHEID VAN DE REGELINGEN "URGERS
BLIJKEN EEN PERSOONLIJK BELANG TE ERVAREN BIJ HET STELSEL VAN VERZEKERINGEN
EN ZIJN DAAROM BEREID OM ERAAN BIJ TE DRAGEN $AT ¤EIGENBELANG¥ MOET OVE
RIGENS BREED WORDEN OPGEVAT MENSEN KUNNEN HET BELANG ZIEN VOOR PERSO
NEN IN HUN NABIJE OMGEVING OF VIA VOORBIJE OF VERWACHTE GEBEURTENISSEN
7ELBEGREPEN EIGENBELANG SPEELT OOK EEN ROL IN DE VERHOUDING TUSSEN GENE
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RATIES JONGEREN ZIJN SOLIDAIR MET OUDEREN IN DE VERWACHTING DAT ZIJ OOK DE
VOORDELEN KUNNEN GENIETEN WANNEER ZIJ ZELF OUDER ZIJN
3OLIDARITEIT IS ECHTER NIET ONVOORWAARDELIJK $E SOLIDARITEIT MET ANDEREN
BLIJKT HET GROOTST BIJ MENSEN DIE BUITEN HUN SCHULD BEHOEFTIG ZIJN OUDE
REN ZIEKEN STRUCTUREEL KANSARMEN EN HET KLEINST WANNEER HET OM MENSEN
GAAT DIE IN CULTURELE ZIN NIET ¤NABIJ¥ ZIJN "IJ CFuOWMPFECBSF RISICO¥S IS DE
STEUN MINDER VANZELFSPREKEND MENSEN STELLEN DAN EISEN AAN HET VERSTREK
KEN VAN UITKERINGEN :O CONSTATEERT DE SVB AFNEMENDE STEUN VOOR MENSEN
DIE NIET BEREID ZIJN TE WERKEN OF DIE DOOR EIGEN GEDRAG ARBEIDSONGESCHIKT
WORDEN %N WANNEER HOGERE ZORGKOSTEN VOORTVLOEIEN UIT EEN ONGEZONDE
LEEFSTIJL VINDEN VEEL MENSEN EEN HOGERE PREMIE VERDEDIGBAAR /OK VOOR
HET AANPAKKEN VAN MISBRUIK EN HET TERUGDRINGEN VAN UITKERINGSAFHANKE
LIJKHEID BESTAAT BREDE STEUN /PVALLEND IS DAT ZELFSTANDIG ONDERNEMERS
IN HUN OPVATTINGEN OVER SOCIALE ZEKERHEID NIET VEEL AFWIJKEN VAN WERKNE
MERS :ELFSTANDIGEN STAAN WEL NEGATIEVER TEGENOVER WERKLOOSHEIDSUIT
KERINGEN MAAR VERSCHILLEN NIET VAN WERKNEMERS IN HUN OPVATTINGEN OVER
RISICODELING BIJ ZIEKTE GEZONDHEID EN OUDERDOM
!AN DE BESTAANDE COLLECTIEVE REGELINGEN LIGT DUS EEN REpEL BESEF VAN GE
DEELDE BELANGEN TEN GRONDSLAG %R ZIJN GEEN AANWIJZINGEN DAT COLLECTIEVE
REGELINGEN LEIDEN TOT VERDRINGING VAN INFORMELE ZORG IN SOCIALE VERBANDEN
DE ZOGENOEMDE ¤CROWDING OUT¥ HYPOTHESE  :O TELDE .EDERLAND IN   
MILJOEN MENSEN DIE HULP GAVEN AAN EEN HULPBEHOEVENDE OF ZIEKE PARTNER
KIND ANDER FAMILIELID VRIEND OF BUUR (ET AANTAL MENSEN DAT INTENSIEF EN
LANGDURIG MANTELZORG VERLEENT NEEMT DE LAATSTE JAREN TOE 'EORGANISEER
DE ZORG EN UITKERINGEN EN FAMILIAIRE HULP ZIJN SLECHTS TOT OP ZEKERE HOOGTE
COMMUNICERENDE VATEN ZIJ VULLEN ELKAAR VOORAL AAN $E SOCIALE OMGEVING
VAN ZORGBEHOEVENDEN NEEMT VAAK DE MINDER BELASTENDE EN MINDER GE
SPECIALISEERDE TAKEN OP ZICH (ET GEVOLG IS VEELAL DAT MENSEN HUN BETAALDE
BAAN MET INTENSIEVERE ZORGTAKEN MOETEN COMBINEREN
#ONCLUSIE
$E POLITIEKE CONCLUSIE DIE IK UIT DIT ALLES TREK IS DAT WE ERVOOR MOETEN
WAKEN OM ZOALS (ILLEN DOET BETROKKENHEID IN SOCIALE VERBANDEN TE ZEER
TEGENOVER COLLECTIEVE SOCIALE REGELINGEN TE PLAATSEN )N DE MODERNE SAMEN
LEVING GAAT HET BIJ ¤SOLIDARITEIT¥ NIET UITSLUITEND OM PERSOONLIJKE BETROK
KENHEID OP KLEINE SCHAAL MAAR OOK OM SOCIALE REGELINGEN DIE GEDEELDE
BELANGEN TOT UITDRUKKING BRENGEN 6ANUIT ONS RELATIONELE MENSBEELD HOEFT
HET ORDENEN VAN RELATIES OP DE SCHAAL VAN COLLECTIVITEITEN NIET MINDER WAAR
DEVOL TE ZIJN
(ET CDA MOET DAN OOK MET BEZIELING BLIJVEN OPKOMEN VOOR EEN GOED
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SOCIAAL STELSEL EN ZO HET HART VAN DE BURGER RAKEN IN PLAATS VAN EENZIJDIG
KRITIEK TE UITEN OP OVERHEIDSINTERVENTIE DIE DE LEGITIMITEIT DAARVAN VERDER
ONDERGRAAFT 'OEDHEID DIE IN EEN WET WORDT VASTGELEGD MOET POLITIEK WOR
DEN VERDEDIGD
(ET DELEN VAN GROTE «NANCIpLE RISICO¥S EN HET OPKOMEN VOOR KWETSBARE
MENSEN VORMEN NOG STEEDS EEN LEGITIEME BASIS VOOR COLLECTIEVE SOLIDARI
TEIT 7EL IS ER ALLE AANLEIDING OM DE
GRENZEN VAN HET STELSEL SCHERPER AF
(PFEIFJEEJFJOFFOXFUXPSEU
TE BAKENEN (ET GROOTSTE RISICO VAN
DE STERK STIJGENDE KOSTEN IS DAT DE
WBTUHFMFHE NPFUQPMJUJFL
DEELNEMERS UITEINDELIJK WORDEN
XPSEFOWFSEFEJHE
OVERVRAAGD "EHOUD VAN SOLIDARI
TEIT VRAAGT OM EEN EVENWICHTIGE
TOEDELING VAN RECHTEN EN PLICHTEN OOK OVER DE GENERATIES OM EEN GROTERE
NADRUK OP PERSOONLIJKE VERANTWOORDELIJKHEID EN PREVENTIE OM EEN AAN
SPORING OM MAXIMAAL NAAR VERMOGEN TE PARTICIPEREN OM AANPAK VAN ONEI
GENLIJK GEBRUIK EN OM EEN ZEKERE SELECTIVITEIT TEN AANZIEN VAN GROEPEN DIE
NIET AAN DE OPBOUW BIJDRAGEN 7E ZULLEN DUS DE VERHOUDING TUSSEN INDIVI
DUELE EN COLLECTIEVE VERANTWOORDELIJKHEID FUNDAMENTEEL MOETEN HERIJKEN
/OK MOETEN WE HELDER DURVEN ZIJN OVER DE PRETENTIES VAN COLLECTIEVE
REGELINGEN ZIJ TREDEN NIET IN DE PLAATS VAN PERSOONLIJKE BETROKKENHEID
TUSSEN MENSEN 6EREENZAMING ONDER OUDEREN OF SOCIALE UITSLUITING VAN
MINIMA KUNNEN WE NOOIT VIA COLLECTIEVE REGELINGEN UITBANNEN (ET CHRIS
TENDEMOCRATISCH APPEL OP MENSEN OM NAAR ELKAAR OM TE ZIEN BLIJFT VAN
ELEMENTAIR BELANG 7E ZULLEN BURGERS DAN WEL IN STAAT MOETEN STELLEN OM
EEN BETAALDE BAAN TE COMBINEREN MET MANTEL ZORG EN VRIJWILLIGERSWERK
7ANT DEZELFDE OVERHEID DIE HET BELANG VAN ZORGZAAMHEID BENADRUKT DOET
ER ALLES AAN OM MENSEN MEER EN LANGER AAN HET WERK TE KRIJGEN 3OLIDARITEIT
ORGANISEREN IN GESPREIDE VERANTWOORDELIJKHEID DAT IS ECHT CDA


/PUFO



(ANS (ILLEN ¤6ISIE OP ROL OVERHEID
SPLIJTZWAM IN CDA $E VERZORGINGSSTAAT
MET AL ZIJN IDEALEN MOEST WEL LEIDEN TOT
ONVREDE EEN GEBREK AAN BURGERZIN EN
IMMENSE VERWACHTINGEN VAN DE OVER
HEID¥ 5SPVX  JANUARI 
 ( DE 'ROOT ¤.AAR GEZONDE OVERHEIDS«
NANCIpN %EN ANATOMIE VAN DE COLLECTIE
VE UITGAVEN¥ 5JKETDISJGUWPPS0QFOCBSF
'JOBODJqO   NR  PP  
 !LBERT VAN DER (ORST EA 7FSHSJK[JOH
WFSEFFME5PFLPNTUWBOEF/FEFSMBOETF
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 4EGENOVER DEZE KOSTENSTIJGING ALS GE
VOLG VAN DE VERGRIJZING STAAN VOLGENS
HET CPB OOK STIJGENDE INKOMSTEN MAAR
VEEL MINDER CIRCA  PROCENT ALS GEVOLG
VAN INKOMSTENBELASTING EN BTW OP
PENSIOENINKOMEN 
 -INISTERIE VAN 6OLKSGEZONDHEID 7EL
ZIJN EN 3PORT %F[PSHIPFWFFMFYUSBJT
IFUPOTXBBSE $EN (AAG -INISTERIE
VAN VWS 
 &RITS "OS %F/FEFSMBOETFDPMMFDUJFWF
VJUHBWFOJOIJTUPSJTDIQFSTQFDUJFG $EN
(AAG CPB 
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 6AN DER (ORST EA 
 (ILLEN 
 (ASSE 6LEEMING EN ,AMBRECHT VAN
%EKELEN 8FOTFOFOWFSXBDIUJOHFOPWFS
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IN DE PUBLIEKE OPINIE OVER DE VERZOR
GINGSSTAAT EN DE GEVOLGEN HIERVAN VOOR
HET DENKEN OVER DE SOCIALE ZEKERHEID¥
2OTTERDAM %RASMUS 5NIVERSITEIT 
 7IM VAN /ORSCHOT ¤3OLIDARITEIT EN HET
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%FBDUVBMJUFJUWBO
0AUS ,EO 8)))

#ARPINETO 2OMANO  2OME 
DOOR,BSJN4DIFMLFOT
$E AUTEUR IS POSTDOCTORAAL ONDERZOEKER VAN HET &7/ 6LAANDEREN EN IS ALS KERKHISTORICUS VERBON
DEN AAN DE ONDERZOEKSEENHEID 'ESCHIEDENIS VAN KERK EN THEOLOGIE VAN DE &ACULTEIT 4HEOLOGIE EN
2ELIGIEWETENSCHAPPEN VAN DE +ATHOLIEKE 5NIVERSITEIT ,EUVEN (IJ IS TEVENS VERBONDEN AAN DE &ACUL
TEIT +ATHOLIEKE 4HEOLOGIE VAN DE 5NIVERSITEIT 4ILBURG

/UDE ANTWOORDEN OP EEN NIEUWE CRISIS

¤,AAT NIEMAND DE GEDACHTE AANHOUDEN

PELIJKE VELD /NDER ALLE ROEM VAN DIE ANDERE

DAT INDIVIDUELE GELOVIGEN GEEN TOEGANG ZOU

ENCYCLIEK 3FSVN/PWBSVN SNEEUWDE DIT

DEN HEBBEN TOT ACTIEVE DEELNAME IN DE TAAK

PARELTJE ENIGSZINS ONTERECHT ONDER TERWIJL

VAN HET VERKONDIGEN VAN DE CHRISTELIJKE LEER

HET LEZENSWAARDIG BLIJFT OOK IN ONZE HUIDIGE

IN BIJZONDER HEN AAN WIE 'OD VERSTANDELIJKE

CONTEXT VAN ECONOMISCHE POLITIEKE EN SOCI

GAVEN SCHONK MET DE STERKE WENS OM HEN TE

ALE CRISIS

BENUTTEN¥
7IE ENIGSZINS VERTROUWD IS MET DOCU

$E CHRISTELIJKE TRADITIE HEEFT ER EEN
HANDJE VAN OM IN TIJDEN VAN CRISIS AAN VER

MENTEN VAN HET KATHOLIEKE LEERGEZAG ZOU

NIEUWING TE DOEN MAAR HEEFT DAAR ZO HAAR

VOORGAAND CITAAT SPONTAAN PLAATSEN IN DE

EIGEN METHODE TOE 6ERNIEUWING VALT ZELDEN

JAREN ZESTIG VAN DE VORIGE EEUW &OUT DUS

UIT DE LUCHT MAAR VINDT PLAATS IN DE VORM

DEZE SIERLIJKE FRASERING KOMT UIT DE PEN VAN

VAN HERBRONNING EEN TERUGKEER BEGPOUFT

PAUS ,EO XIII   EN DATEERT VAN 

:E ONTSTAAT UIT DE COMBINATIE VAN HET LEZEN

JANUARI  $E BEFAAMDE PAUS WIJDDE OP

EN TAXEREN VAN DE ACTUELE SITUATIE EN CON

DIE DAG EEN ENCYCLIEK GETITELD 4BQJFOUJBF

TEXT EN HET CONFRONTEREN VAN DIE LEZING MET

$ISJTUJBOBF AAN DE ROL VAN DE CHRISTENEN ALS

BRONNEN UIT HET EIGEN VERLEDEN 7ANNEER

BURGERS ALS DEELNEMERS AAN HET MAATSCHAP

MEN OUDE BRONNEN BEVRAAGT OP HUN WAARDE

$ISJTUFO%FNPDSBUJTDIF7FSLFOOJOHFO \ ;PNFS
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VOOR ONZE TIJD LEVERT DAT NIET ZELDEN NIEUWE

PAUS WAS EN PRECIES OM DIE KWALITEITEN WAS

PERSPECTIEVEN OP $IT WERD DOOR DE PAUSE

VERKOZEN %mN VOORBEELD IS TREFFEND BIJ ZIJN

LIJKE DOCUMENTEN VAN DE TWINTIGSTE EEUW

AANTREDEN IN  STELDE HIJ EEN TWEEKAMER

ZOALS 1PQVMPSVN1SPHSFTTJP MAAR OOK DOOR

STELSEL IN VOOR HET REGEREN VAN DE PAUSELIJKE

DE CONCILIEDOCUMENTEN OVER DE +ERK IN DE

STATEN MET EEN PARLEMENT WAARIN OOK LEKEN
DEMOCRATISCH KONDEN WORDEN VERKOZEN

*OEFDISJTUFMJKLFUSBEJUJFWBMU
WFSOJFVXJOH[FMEFOVJUEFMVDIU 
NBBSWJOEUQMBBUTJOEFWPSN
WBOIFSCSPOOJOH

$OOR DE OMSTANDIGHEDEN ECHTER MAAKTE HIJ
EEN BOCHT VAN HONDERDTACHTIG GRADEN EN
DAAROM WORDT 0IUS IX VANDAAG HERINNERD
ALS DE VERTEGENWOORDIGER BIJ UITSTEK VAN
EEN ULTRAMONTAANS EXCLUSIVISTISCH EN IN
ZICHZELF GEKEERD ROOMS KATHOLICISME $E

WERELD VAN VANDAAG (BVEJVNFU4QFT EN DE

KERK GING ZICH VERWEREN TEGEN DE VIJANDIGE

VERKLARING OVER DE GODSDIENSTVRIJHEID %JHOJ

BUITENWERELD EN EEN TREFFEND VOORBEELD

UBUJT)VNBOBF MEER DAN EENS DUIDELIJK %LK

DAARVAN IS DE ENCYCLIEK 2VBOUB$VSB EN DE

VAN DEZE TEKSTEN VERWIJST BOVENDIEN NAAR EN

ERBIJ HORENDE INDRUKWEKKENDE LIJST VEROOR

KELE BASISPRINCIPES DIE DOOR ,EO XIII WERDEN

DELINGEN DIE 0IUS IX IN  UITVAARDIGDE

VASTGELEGD :O GESTELD IS DEZE OEFENING OOK

:AKEN ZOALS EEN SCHEIDING TUSSEN KERK EN

VANDAAG GEEN ACADEMISCHE LUXE MAAR EEN

STAAT OF EEN POSITIEVE APPRECIATIE VAN ANDERE

DWINGENDE OPDRACHT $AAROM EEN EENEN

CHRISTELIJKE GEZINDTEN WERDEN VEROORDEELD

TWINTIGSTE EEUWSE TERUGBLIK OP HET LEVEN EN

)N DE HERINNERING LEEFT OOK HET BEELD DAT ,EO

WERK VAN PAUS ,EO XIII EN EEN NEGENTIENDE

XIII HIERTEGENOVER STAAT

EEUWSE VOORUITBLIK OP DE ACTUELE CRISIS

0RECIES DAAROM KAN HET GEEN KWAAD OM
AAN TE STIPPEN DAT PRECIES MET DE HULP VAN

7E SCHRIJVEN  FEBRUARI  /P DIE DAG

'IOACCHINO 0ECCI DE ILLUSTERE DOCUMENTEN

KIEST KARDINAAL 'IOACCHINO 0ECCI DE NAAM

VAN  WERDEN OPGESTELD :O WORDT OOK

,EO XIII EN WORDT DAARMEE DE ONMIDDEL

METEEN DUIDELIJK WAAROM WE HIER OVER HET

LIJKE OPVOLGER VAN DE LEGENDARISCHE 0IUS IX

PONTI«CAAT VAN 0IUS IX SPREKEN ,EO XIII

$IE LAATSTE PAUS STOND EN STAAT WIJD EN ZIJD

HAD ER VOOR ZIJN PAUSKEUZE IMMERS AL EEN

BEKEND ALS EEN ¤CRISISPAUS¥ EEN PAUS DIE

INDRUKWEKKENDE DIPLOMATIEKE CARRInRE OP

ZICH MOEST BVTFJOBOEFSTFU[FO MET DE INTER

ZITTEN EN FRAGMENTEN VAN WAT ONDER ZIJN

NATIONALE REVOLUTIEGOLF VANAF  MET DE

LEIDING ZOU WORDEN UITGEBOUWD TOT DE KA

OPKOMST VAN HET MARXISME HET LIBERALISME

THOLIEKE SOCIALE LEER VINDT MEN AL IN DEZE

HET ONTSTAAN VAN DE MODERNE NATIESTATEN

PERIODE TERUG BIJVOORBEELD IN HET OMSTRE

EN HET VERLIES VAN DE KERKELIJKE STATEN DE

DEN 2VBOUB$VSB .AAST AL DE VEROORDELENDE

INDUSTRIALISERING HET DOORWERKEN VAN HET

STANDPUNTEN VERORDENDE DIT PAUSELIJK ROND

VERLICHTINGSDENKEN EN DE OPKOMST VAN DE

SCHRIJVEN NAMELIJK OOK EEN POLITIEK SOCIALE

MODERNE WETENSCHAP 0IUS IX HAD ZIJN DEEL

MIDDENWEG TUSSEN DE ¤ILLUSIE VAN HET SOCI

VAN DE UITDAGINGEN GEKEND 7AT VANDAAG

ALISME¥ EN DE ¤MATERIALISTISCHE DWALING VAN

VAAK WORDT VERGETEN IS DAT 0IUS IX AANVANKE

HET LIBERALISME¥ %EN VERGETEN LICHTPUNTJE

LIJK EEN BEHOORLIJK OPEN EN LIBERAAL DENKEND

EN NU WE TOCH VERGETELHEDEN OPDELVEN OOK
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HET DOOR KARDINAAL 0ECCI BIJGEWOONDE %ERSTE
6ATICAANS #ONCILIE   WORDT VAN

SIONAIR TERREIN WORDEN BESCHOUWD
%R ZIJN TALLOZE VOORBEELDEN VAN POLITIEK

DAAG STEEVAST GEtDENTI«CEERD MET EEN STRAK

RAPPROCHEMENT AAN TE HALEN WAARIN ,EO XIII

KE AANDACHT VOOR DE HIpRARCHIE EN DE JURIDI

EN ZIJN STAATSSECRETARIS -ARIANO KARDINAAL

SCHE MACHT VAN DE PAUS OM VAN HET DOGMA

2AMPOLLA BETROKKEN WAREN EN HET DIENT TER

VAN DE PAUSELIJKE ONFEILBAARHEID NOG TE ZWIJ

ILLUSTRATIE DAT ,EO XIII IN EEN PERIODE ¤REGEER

GEN $AT ER EEN BOEIENDE TEKST TER DISCUSSIE

DE¥ VAN %UROPESE EN ZELFS MONDIALE POLITIEKE

VOORLAG OVER DE KATHOLIEKE KERK EN DE SOCIALE

OMWENTELING $IT DWONG HEM TOT EEN MIN

KWESTIE BEHOORT VANDAAG TOT DE KROCHTEN

DER DEFENSIEVE HOUDING DAN ZIJN VOORGANGER

VAN HET GEHEUGEN MAAR IS DES TE RELEVANTER

HAD GEHAD EN MAAKTE DAT ,EO XIII ZICH ER

HIER $E TEKST HAALDE NOOIT HET EINDPRODUCT

REKENSCHAP VAN GAF DAT DE POLITIEKE MACHT

VAN EEN GEPROMULGEERD CONCILIEDOCUMENT

VAN HET 6ATICAAN ALS STAAT ZIENDEROGEN AF

MAAR IN DE JAREN  WERD HIJ WEL DOOR ,EO

NAM $AT WERD HET DUIDELIJKST IN DE SPAN

XIII OPGEDIEPT UIT HET 6ATICAANS ARCHIEF OM

NINGEN DIE INTERNATIONAAL OPTRADEN ROND DE

ALS INSPIRATIEBRON VOOR DE KERKELIJKE SOCIALE

VRAAG OF ER OP DE CONFERENTIE VAN $EN (AAG

LEER TE DIENEN

IN MEI  EEN 6ATICAANS VERTEGENWOORDI
GER AANWEZIG MOCHT ZIJN $E KWESTIE LEIDDE

0RECIES DIE SOCIALE LEER IS WAAR HET IN DEZE

TOT OPLOPENDE SPANNINGEN TUSSEN HET 6ATI

BIJDRAGE OM DRAAIT $E CONTEXT WAARIN ,EO

CAAN EN DE )TALIAANSE REPUBLIEK EN EVENZEER

XIII ZIJN GEDACHTEN ONTWIKKELDE IS ONGE

TOT EEN HEIKELE SITUATIE VOOR .EDERLANDSE

MEEN BOEIEND !LVORENS ENKELE PUNTEN AAN

KATHOLIEKE POLITICI ALS (ERMAN 3CHAEPMAN

TE HALEN DIE OOK IN ONZE ACTUELE CRISISCONTEXT

(ET VERLIES AAN WERELDLIJKE MACHT VAN DE

HET BESPREKEN WAARD ZIJN IS HET DAAROM

PAUS WERD GAANDEWEG GECOMPENSEERD DOOR

DE MOEITE WAARD KORT VERDER IN TE GAAN OP

HET OPNEMEN VAN EEN ROL VAN MOREEL EN SPI

DIT LANGE PONTI«CAAT DAT ZICH UITSTREKT VAN

RITUEEL LEIDERSCHAP (ET IS PRECIES BINNEN DIE

FEBRUARI  TOT AAN HET OVERLIJDEN VAN DE

HERVERDELING VAN DE ROLLEN DAT DE SOCIALE EN

PAUS OP  JULI  /NMIDDELLIJK ERFGE

POLITIEKE LEER VAN ,EO XIII HAAR PLAATS VINDT

NAAM VAN 0IUS IX BENUTTE ,EO XIII ZIJN DI

$EZE PAUS REAGEERT OP DE %UROPESE POLITIEKE

PLOMATIEKE KWALITEITEN STERK OM DE BANDEN

EN SOCIALE SITUATIE VAN ZIJN TIJD ZONDER HAAR

MET DE NATIESTATEN TE NORMALISEREN EN VAAK

NOG ZELF TE KUNNEN BEPALEN $AT LAAT ZICH

VERBROKEN BANDEN WEER AAN TE HALEN WAT

VOELEN OP INHOUDELIJK VLAK

WELLICHT HET STERKST TOT UITING KWAM IN ZIJN
POLITIEK TEN AANZIEN VAN DE ,VMUVSLBNQG

,EO XIII BLIJFT DE GRONDLEGGER PAR EXCELLENCE

-ETEEN BIJ DE AANVANG VAN ZIJN PAUSELIJK OP

VAN HET CHRISTELIJKE SOLIDARITEITSDENKEN (IJ

TREDEN WERD HET CONTACT MET DE $UITSE LEIDER

BEHANDELDE IN DE MEER DAN TACHTIG ENCYCLIE

/TTO VON "ISMARCK AANGEKNOOPT MAAR EVEN

KEN DIE HIJ UITVAARDIGDE BIJ UITSTEK SOCIALE

GOED WERD SPOEDIG DE BAND AANGEHAALD MET

EN POLITIEKE THEMATA WAARONDER ZAKEN DIE

DE 2USSISCHE TSAAR !LEXANDER II 4EZELFDER

OOK VANDAAG NOG PROMINENT OP DE POLITIEKE

TIJD GROEIT ONDER HET LEIDERSCHAP VAN PAUS

AGENDA STAAN ZOALS IMMIGRATIE ONDERWIJS

,EO XIII DE INTERESSE IN DE 6ERENIGDE 3TATEN

EN VAKBONDEN 4OCH WANNEER MEN DEZE

DIE NIET LANGER SLECHTS ALS EEN EXOTISCH MIS

STORTVLOED AAN ENCYCLIEKEN NADER GAAT LEZEN
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VALT IETS BOEIENDS OP (ET WOORD ¤SOLIDARITEIT¥

¤TUSSEN LIEFDADIGHEID EN VERZEKERING¥ 6OOR

ALS ZODANIG KOMT NAUWELIJKS TOT NIET VOOR

,EO XIII ECHTER SPEELDE HET ECONOMISCHE BE

$US LOONT HET DE MOEITE DE VRAAG TE STELLEN

GINSEL VAN DE VERZEKERING MINDER STERK DOOR

WELKE TERMEN DAN WEL WORDEN GEHANTEERD

EN WERD DE KOPPELING GEMAAKT VAN ¤RECHT

EN HOE EEN IMPLICIETE SOLIDARITEITSVISIE WERD

VAARDIGHEID¥ AAN ¤LIEFDADIG GEVEN¥ $OCH DIT

ONTVOUWD

WEL IN COMBINATIE MET DEZE GEDACHTE WIL

4EGEN DE ACHTERGROND VAN OPKOMEND

DE CHRISTENDEMOCRATIE WAARDEVOL ZIJN DAN

LIBERALISME EN HET ZEKER IN DE $UITSTALIGE

VOORONDERSTELT DIT DAT BURGERS EN POLITIEKE

GEBIEDEN SUCCESVOLLE EN ZICH SNEL VERSPREI

LEIDERS HET WAGEN ELKAAR TE VERTROUWEN :ON

DENDE COMMUNISME VOELDE ,EO XIII ZICH

DER VERTROUWEN IS SOLIDARITEIT EEN MAAT VOOR

VERPLICHT DE KWESTIE VAN SOCIALE RECHTVAAR

NIETS EN DREIGT ZIJ UITGEHOLD TE WORDEN -EER

DIGHEID OP TE NEMEN EN TE WIJZEN OP DE ROL

DAN EEN EEUW OUD LIJKT DEZE GEDACHTE NOG

VAN DE CHRISTENDEMOCRATIE IN DEZEN $AT

HOGELIJK RELEVANT %VENMIN IRRELEVANT TOEN

DEED HIJ BIJ UITSTEK OP  JANUARI  TIEN

EN NU IS DE GROND WAAROP DIT GESTOELD IS )M

JAAR Ng 3FSVN/PWBSVN IN (SBWFTEF$PN

MERS (SBWFTEF$PNNVOJ3F GAAT TERUG OP

NVOJ3F %EN ALWEER VAAK VERGETEN ENCYCLIEK

DE BASISPRINCIPES VAN 3FSVN/PWBSVN

GEWIJD AAN DE BASISPRINCIPES VAN DE CHRIS
TENDEMOCRATIE $E OPDRACHT VAN DE CHRIS

!AN HET SLOT VAN DEZE BIJDRAGE KOMEN WE DAN

TENDEMOCRAAT WORDT DAARIN OMSCHREVEN

OOK TERUG UIT BIJ 3FSVN/PWBSVN $E BEDOE

IN BOEIENDE TERMEN :O BESTAAT ZIJ ERIN DE

LING KAN NIET ZIJN EEN BREDE INLEIDING OP

BANDEN BINNEN DE MENSELIJKE SAMENLEVING

DEZE COMPLEXE ENCYCLIEK TE BIEDEN INTEGEN

TE VERSTERKEN OP DUSDANIGE WIJZE DAT BIJ

DEEL ZELFS 6EELEER PUTTEN WE SLECHTS ENKELE

ALLE BURGERS HET BESEF VAN HET VERPLICHTEND

BASISGEDACHTEN UIT DEZE ENCYCLIEK DIE VAN

KARAKTER VAN DE SOCIALE OPDRACHT DIE ZIJ TEN

BELANG KUNNEN ZIJN VOOR EEN SOLIDARITEITS

OVERSTAAN VAN ELKAAR HEBBEN WORDT VER

DENKEN ANNO  6OOREERST EEN ARGUMENT

HOOGD $E PAUS CONCRETISEERT DAT METEEN

VANUIT DE CONTEXT "OEIEND AAN DE BEFAAMDE

.IEMAND STELT DE ENCYCLIEK IS ZO WELVAREND

ENCYCLIEK IS DAT ZIJ GESCHREVEN WERD IN EEN

DAT HIJ GEEN NOOD ZOU HEBBEN AAN DE HULP

PERIODE VAN INTERNATIONALE CRISIS EN SPAN

VAN ANDEREN NIEMAND ZO ARM DAT HIJ NIET

NING -EER NOG VAN CRISIS IN DE RE¬ECTIE

VAN NUT KAN ZIJN VOOR ZIJN MEDEBURGER 7IL

ROND DE PRECIEZE ROL VAN DE NATIESTATEN

LEN CHRISTENDEMOCRATEN DE COHESIE IN DE

$E UITWEG DIE ,EO XIII KIEST IS VERRASSEND

SAMENLEVING VERHOGEN DAN HOORT SOLIDARI

AANGEZIEN HIJ NIET VERTREKT VANUIT DE HEER

TEIT TE WORDEN ONTWIKKELD BINNEN EEN SPAN

SENDE IMPASSE MAAR EEN RADICAAL ANDERE

NINGSVELD TUSSEN TWEE POLEN ENERZIJDS NAAS

INSTEEK ZOEKT ,EO XIII ENTTE HET CHRISTELIJKE

TENLIEFDE EN ANDERZIJDS DE RECHTVAARDIGHEID

SOCIALE DENKEN NIET OP ENTITEITEN ALS STATEN

$IT NADERT HEEL ERG HET VOORSTEL DAT DE

MAAR OP WAT DAARAAN VOORAFGAAT HET INDI

VOORZITTER VAN DE %UROPESE 2AAD (ERMAN

VIDU EN ZIJN MEEST NABIJE CONTEXT HET GEZIN

6AN 2OMPUY AANBIEDT IN DIT NUMMER

.IET DE STAATSSTRUCTUREN ONDER WELKE VORM

VAN $ISJTUFO%FNPDSBUJTDIF7FSLFOOJOHFO

DAN OOK ZIJN BEPALEND VOOR DE SOLIDARITEIT

"OUWEND OP EEN GEDACHTE VAN DE «LOSOOF

STELT ,EO XIII %R IS ZELFS GEEN NOOD OM IN

0HILIPPE 6AN 0ARIJS VERANKERT HIJ SOLIDARITEIT

DEZE RE¬ECTIE DE STAAT BINNEN TE BRENGEN $E
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MENS ALS PERSOON GAAT VOORAF AAN DE STAAT EN

BIJDRAGE EN WORDT SOLIDARITEIT VOOR 3FSVN

BEZIT REEDS A PRIORI HET RECHT OM VOOR DE IN

/PWBSVN ONTWIKKELD AAN GENE ZIJDE VAN EEN

TEGRITEIT VAN ZIJN LICHAAM EN GEEST TE ZORGEN

OVERDREVEN MERCANTILISME

(IERUIT ONTSTAAT WEDERZIJDSE VERANTWOOR

VIDU OP ZICHZELF TERUGWERPT EN WAT ,EO

DAT HET INDI

XIII NOEMDE ¤EXCESSIEF SOCIALISME¥ DAT DE

-FP8))) FOUUFIFUDISJTUFMJKLF
TPDJBMFEFOLFOPQXBUBBOEF
TUBBUWPPSBGHBBUIFUJOEJWJEV
FOIFUHF[JO

RECHTEN EN VERLANGENS VAN DE INDIVIDUELE
PERSOON ONVOLDOENDE ERKENT
$EZE POSITIE HAD VERSTREKKENDE GE
VOLGEN ZIJ LEIDDE TOT DE BEKENDE STEUN
AAN VAKBONDEN EN VERENIGINGEN TOT HET
CHRISTELIJKE MIDDENVELD DAT GEDURENDE DE

DELIJKHEID (ET GEZIN ALS MICROSAMENLEVING

TWINTIGSTE EEUW BREED WERD UITGEBOUWD EN

IS VOOR ,EO XIII FUNDAMENTEEL EN VORMT DE

TOT HET GEGEVEN DAT SINDS ,EO XIII SOLIDARI

BASIS VOOR DE ONTWIKKELING VAN EEN SAMEN

TEIT ZICH LOKALISEERT IN EEN CONSTANTE EVEN

LEVING 0RECIES DAAR IMMERS LEERT DE MENS

WICHTSOEFENING DIE ZICH TELKENS OPNIEUW

DE BASISBEGINSELEN VAN ZOWEL NAASTENLIEFDE

IN EEN NIEUWE CONTEXT TE VOLTREKKEN HEEFT

ALS RECHTVAARDIGHEID PRECIES DE PRINCIPES

6ANDAAG BESTAAT DE UITDAGING OOK DAARIN

DIE TEN GRONDSLAG LIGGEN AAN HET POLITIEKE

VOORAFGAAND AAN EEN DENKEN OVER DE ROL VAN

CHRISTENDEMOCRATISCH SOLIDARITEITSDENKEN

NATIESTATEN HELDERHEID TE SCHEPPEN IN DE

DAT WE ZOJUIST SCHETSTEN -ETEEN SLUITEN WE

BETEKENIS VAN BEGRIPPEN ALS RECHTVAARDIG

OOK OPNIEUW AAN BIJ DE AANVANG VAN DEZE

HEID EN LIEFDADIGHEID
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0OLITIEKE ELITE MOET BURGERS OVERTUIGEN VAN
GEMEENSCHAPPELIJK %UROPA
DOOR 8JOBOE2VBFEWMJFH
$E AUTEUR IS SECRETARIS )NTERNATIONALE %CONO
MISCHE :AKEN BIJ 6./ .#7  (IJ IS VOORZITTER
VAN DE %UROPA WERKGROEP VAN HET #$! EN LID
VAN DE #OMMISSIE %UROPESE )NTEGRATIE VAN DE
!DVIESRAAD )NTERNATIONALE 6RAAGSTUKKEN $IT
STUK IS GESCHREVEN OP PERSOONLIJKE TITEL

/OK OP ANDER GEBIED SCHROK MEN TERUG
OM POLITIEKE CONSEQUENTIES TE TREKKEN UIT DE
INGESLAGEN WEG .EEM DE EURO VAN BUITEN
EEN PRACHTIG GEBOUW MAAR DE ENE HELFT VAN
DE FUNDERING HET MONETAIRE BELEID WAS
GEGROND OP GRANIET TERWIJL DE ANDERE DE
ECONOMISCHE BELEIDSCOyRDINATIE STEUNDE
OP MOERASBODEM )EDERE EXPERT WIST DAT
MAAR OMDAT DE JUISTE FUNDERING POLITIEK
ONHAALBAAR WAS WERD BEGONNEN MET WAT
BEREIKBAAR WAS DE REST ZOU LATER WORDEN
AANGEVULD ALS DE TIJD ER RIJP VOOR WAS OF

B
O
E
K
E
N

$E OPRICHTING IN DE JAREN VIJFTIG VAN DE %URO

DE OMSTANDIGHEDEN EROM VROEGEN :O

PESE 'EMEENSCHAPPEN BRACHT REVOLUTIONAIRE

STUURDEN EEN SLECHTS BEPERKT DEMOCRATISCH

VERNIEUWING OP HET TERREIN VAN INTERNATIONALE

GELEGITIMEERDE UITVOERENDE MACHT EN EEN

SAMENWERKING EN HET DELEN VAN SOEVEREINI

¤RADELOOS INCREMENTALISME¥ DE FEDERALE

TEIT )N DE DAAROPVOLGENDE DECENNIA NAM HET

ONTWIKKELINGEN /NDERTUSSEN WERD HET POLI

%UROPESE INTEGRATIEPROCES EEN HOGE VLUCHT

TIEKE DEBAT OVER DE %UROPESE 5NIE OMZEILD

-AAR DE LASTIGE EN CONTROVERSIpLE ZIJNSVRAAG

$IT IS DE ACHILLESHIEL VAN DE EU

VAN DE EU DE VRAAG NAAR DE «OBMJUnQPMJUJRVF

$E HUIDIGE ECONOMISCHE CRISIS STELT DE

SCHOOF NAAR DE ACHTERGROND "EANTWOORDING

EU OPNIEUW EN ACUUT VOOR DE EXISTENTIpLE

VAN DIE VRAAG LEEK OOK MINDER NODIG WANT

VRAGEN (ET ¤EXECUTIEF FEDERALISME¥ HEEFT DE

GROSSO MODO GING HET TOCH GOED 6OORTGANG

GRENZEN VAN DE BESTAANDE POLITIEKE KADERS

IN HET PROCES WERD BELANGRIJKER GEACHT DAN

BEREIKT $E EU LIDSTATEN STAAN VOOR DE KEUZE

EEN DUIDELIJKE POLITIEKE DOELAFBAKENING

OFWEL BESTAANDE SCHEPEN VAN SOEVEREINITEIT
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EN NATIONALITEIT ACHTER ZICH VERBRANDEN EN

GEND OPLEGGEN $AT VRAAGT DUS ENERZIJDS

STOUTMOEDIG VOORWAARTS GAAN OFWEL TERUG

MONDIGE EN BETROKKEN BURGERS EN ANDER

KEREN NAAR DIE SCHEPEN EN OP ONBEHEERSBARE

ZIJDS EEN HANDELINGSBEKWAME OVERHEID 4OT

OCEAANSTROMINGEN WEGDOBBEREN VAN HET

NU TOE VIELEN DEZE DRIE VOORWAARDEN SAMEN

BELOOFDE LAND (ET IS DE KEUZE TUSSEN EEN

OP NATIONAAL NIVEAU %EN DEEL VAN DE POLITIEK

KWANTUMSPRONG OF EEN IMPLOSIE (ET LAATSTE

IN DE EU HEEFT ZICH ECHTER REEDS LOSGEMAAKT

JAAR IS DOOR DE #OMMISSIE EN DE LIDSTATEN

VAN DE LIDSTATEN /P HET SUPRANATIONALE NI

VOORAL GEWERKT AAN DE KWANTUMSPRONG IN

VEAU VAN DE EU

ECONOMISCHE ZIN DE VORMGEVING VAN VER

RALE POLITIEKE GEMEENSCHAP IS MAAR GEEN

GAANDE ECONOMISCHE BELEIDSCOyRDINATIE

BONDSSTAAT OF STATENBOND WORDEN POLITIEKE

DIE EEN EIGENSOORTIGE FEDE

BESLUITEN GENOMEN EN BELEID BEPAALD $EZE
(ET UITGANGSPUNT VAN *~RGEN (ABERMAS¥

%UROPESE REGELS HEBBEN VOORRANG BOVEN

ESSAY 0WFSEFDPOTUJUVUJFWBO&VSPQB IS DAT

NATIONAAL RECHT MAAR EEN ANDER DEEL VAN DE

DIE ECONOMISCHE SPRONG NIET GEMAAKT KAN

POLITIEKE BESLUITVORMING DE UITVOERINGS

WORDEN ZONDER EEN CORRESPONDERENDE

CAPACITEIT HET GEWELDSMONOPOLIE EN DE

POLITIEKE KWANTUMSPRONG DIE EVEN REVO

BEVOEGDHEID EU VERDRAGEN TE WIJZIGEN LIGT

LUTIONAIR ALS IN DE JAREN VIJFTIG DE NIEUWE

NOG BIJ DE LIDSTATEN

POLITIEKE STRUCTUUR VAN DE EU EN DE KADERS

$E NIEUWE CONSTITUTIE VAN DE 5NIE MOET

VOOR HET POLITIEKE DEBAT BEPAALT $E HUIDIGE

WEERSPIEGELEN DAT EEN DEEL VAN HET DEMO

CONSTITUTIE VAN DE EU IS VOORAL GEBASEERD OP

CRATISCH PROCES OP EU NIVEAU PLAATSVINDT EN

NATIONALE POLITIEKE STRUCTUREN EN KAN DE IN
TERNATIONALE UITDAGINGEN NIET AAN .ATIONALE

EEN DEEL OP NATIONAAL NIVEAU "EIDE KOMEN

STRUCTUREN KUNNEN NAMELIJK GEEN WERELD

BURGERS EN VOLKEN BIJ DE VASTSTELLING VAN

VERVOLGENS SAMEN OP 5NIENIVEAU WAAR DE
WETGEVING GELIJKGERECHTIGDE PARTNERS ZIJN

%FIVJEJHFDPOTUJUVUJFWBO
EF%5 LBOEFJOUFSOBUJPOBMF
VJUEBHJOHFOOJFUBBO

,EGITIMITEIT VAN DE 5NIE VRAAGT OM GEDEELDE
SOEVEREINITEIT DE MACHT OM TE BESLUITEN
MOET VERDEELD ZIJN OVER ENERZIJDS DE 5NIE
BURGERS DIE EEN STEM HEBBEN VIA HET %URO
PEES 0ARLEMENT EN ANDERZIJDS DE %UROPESE
VOLKEN WAARVAN DE BURGERS EEN STEM HEB

WIJDE ECONOMISCHE PROCESSEN STUREN )N DE

BEN VIA HUN LIDSTAAT IN DE 2AAD 

TOEKOMST MOET BESLUITVORMING DAAROM OP

)EDERE BURGER NEEMT DUS UITEINDELIJK IN

INTERNATIONAAL NIVEAU PLAATSVINDEN ONDER

TWEE HOEDANIGHEDEN AAN HET PROCES DEEL ALS

DE VOORWAARDE DAT ZIJ CONSEQUENT DEMOCRA

5NIEBURGER EN ALS STAATSBURGER VAN EEN LID

TISCH IS !LLEEN DAN ZAL DE BURGER ZICH IN DIE

STAAT 5ITEINDELIJK IS HET STEEDS DE BURGER DIE

BESLUITVORMING HERKENNEN $EMOCRATISCHE

BEPAALT :O WORDT %UROPA EEN TRANSNATIONALE

PROCESSEN EN DE NATIESTAAT MOETEN DUS DEELS

DEMOCRATIE DIE TEGELIJKERTIJD GELEGITIMEERD

WORDEN LOSGEKOPPELD

EN HANDELINGSBEKWAAM IS EN WAARIN DE

$EMOCRATIE BETEKENT VOLGENS (ABERMAS

DEMOCRATISCHE RECHTEN VAN BURGERS GEBORGD

DAT BURGERS MEDE BESLISSEN EN MEDE BERAAD

ZIJN OOK ALS DE LIDSTATEN SOEVEREINE RECHTEN

SLAGEN OVER DE REGELS DIE ZIJ ZICHZELF DWIN

AAN HAAR HEBBEN OVERGEDRAGEN $OOR HET %U
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ROPEES 0ARLEMENT EN DE 2AAD BIJ DE GEWONE

EEN ZEER BREED SPECTRUM MET DAARIN ONDER

WETGEVINGSPROCEDURE EEN GELIJKWAARDIGE

ANDERE ETHIEK SOCIOLOGIE LINGUtSTIEK RELIGIE

POSITIE TE GEVEN KOMT HET 6ERDRAG VAN ,IS

EN POLITIEK !LS PUBLIEKE INTELLECTUEEL LAAT

SABON AL EEN HEEL EIND IN DIE RICHTING !LS EEN

HIJ REGELMATIG VAN ZICH HOREN IN OPENBARE

NIEUWE CONSTITUTIE AAN DE ZOJUIST BESCHRE

DEBATTEN $IE TOEGANKELIJKE KRITISCHE EN

VEN VOORWAARDEN VOLDOET HEEFT DE EU VOL

VRIJE PUBLIEKE DISCUSSIE IS TEVENS EEN VAN DE

GENS (ABERMAS VOLDOENDE DRAAGVLAK OM DE

PIJLERS VAN ZIJN POLITIEK MORELE THEORIE $AT

BESLISSINGEN TE NEMEN DIE VOOR DE TOEKOMST

IS VOOR HEM DE LES UIT HET DIEPE MORELE EN PO

VAN %UROPA VAN BELANG ZIJN

LITIEKE FALEN ONDER HET NATIONAALSOCIALISME

6OLGENS (ABERMAS KAN EEN TRANSNATIONA
LE DEMOCRATIE IN %UROPA ALLEEN FUNCTIONEREN

INNIGE WENS TE VOORKOMEN DAT DE VERSCHRIK

ALS BURGERS SOLIDARITEIT VOOR ELKAAR VOELEN

KINGEN VAN   NOGMAALS OVER ONS

(ET BESTAAN VAN GRENZEN ZIET HIJ DAARVOOR

KOMEN VERKLAART OOK ZIJN STERKE AF«NITEIT

NIET ALS EEN BELEMMERING WANT OOK IN NA

MET DE %UROPESE INTEGRATIE 0WFSEFDPOTUJUV

TIESTATEN IS DE SOLIDARITEIT MEDE DOOR BELEID

UJFWBO&VSPQB IS BOEIEND GOED LEESBAAR EN

ONDERWIJS EN MEDIA TOT STAND GEBRACHT .A

TREKT VANUIT EEN OVERTUIGING EEN CONSEQUEN

TIES ZIJN IMMERS GEEN NATUURFEITEN !LS DE

TE LIJN /NDER DE RIGIDE RATIONALITEIT KLOPT

BURGER INZIET DAT %UROPESE INTEGRATIE ECO

EEN HART DAT GLOEIT VOOR %UROPA DEMOCRATIE

NOMISCH EN POLITIEK NOODZAKELIJK IS ZAL DAT

EN SOLIDARITEIT EN DAT GRUWT VAN HALFHARTIGE

SOLIDARITEIT STIMULEREN $AARNAAST IS VOOR

POLITIEK EN POPULISME (ET IS EEN BEVLOGEN

EEN %UROPESE SOLIDARITEIT NODIG DAT TUSSEN

PLEIDOOI VOOR EEN %UROPEES POLITIEK DEBAT

DE LIDSTATEN GEEN SPRAKE IS VAN STRUCTURELE

EN EEN TRANSNATIONALE %UROPESE DEMOCRATIE

SOCIALE ONGELIJKHEID $E EU MOET DAAROM

$AT ROEPT DE VRAAG OP HOE REALISTISCH ZIJN

GARANT STAAN VOOR DE UNIFORMITEIT VAN LE

BETOOG IS %EN VASTBERADEN POLITIEKE KOERS

VENSOMSTANDIGHEDEN OP SOCIAAL GEBIED $AT

NAAR ¤MEER %UROPA¥ GEBASEERD OP EEN SOLIDE

GELDT ECHTER NIET OP CULTUREEL GEBIED WANT

%UROPA BREED DEBAT MET DE KLOEKE STEUN VAN

DAAR MOET DE EU JUIST DE VOJUZJOEJWFSTJUZ

EEN DEMOCRATISCHE MEERDERHEID IS DE DROOM

BESCHERMEN TEGEN DE EENHEIDSWORST VAN DE

VAN ELKE %UROPEAAN -AAR IS DAT HAALBAAR

GLOBALISERING /M SOLIDARITEIT EN POLITIEKE
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EN VORMT DE ACHTERGROND VAN ZIJN WERK :IJN

)N EEN ONGEVEER GELIJKTIJDIG VERSCHENEN

COHESIE TE BEREIKEN MOETEN DE POLITIEKE

ESSAY GAAT -ARK ,EONARD EVENALS (ABER

ELITE EN DE MEDIA WEL HUN AARZELING OM HET

MAS IN OP DE NOODZAAK VAN ¤MEER %UROPA¥

VOLK TE OVERTUIGEN VAN HET BELANG VAN EEN GE

,EONARD ZIET ACHTER DE EUROCRISIS EEN GRO

MEENSCHAPPELIJKE %UROPESE TOEKOMST OVER

TERE EN MEER FUNDAMENTELE DREIGING DE

WINNEN (IERVOOR IS VOLGENS (ABERMAS ¤EEN

DREIGENDE INEENSTORTING VAN HET POLITIEKE

RISKANTE MAAR VOORAL GEtNSPIREERDE STRIJD IN

SYSTEEM VAN DE EU :IJN VERWACHTINGEN ZIJN

DE BREDE PUBLIEKE SFEER¥ NODIG

SOMBER WANT TERWIJL MEER %UROPESE INTE
GRATIE ECONOMISCH NOODZAKELIJK IS BLIJKT ZIJ

)N HET ESSAY KOMEN ALLERLEI KERNTHEMA¥S VAN

TEGELIJKERTIJD POLITIEK ONMOGELIJK %UROPESE

(ABERMAS¥ LEVENSLANGE DENKWERK SAMEN

POLITICI WERKEN NU AAN HET OPLOSSEN VAN DE

(ABERMAS IS EEN VAN DE INVLOEDRIJKSTE «LO

INSTITUTIONELE CRISIS DIE SCHUILGAAT ACHTER DE

SOFEN IN DE WERELD EN DIENS WERK BESTRIJKT

EUROCRISIS $AARBIJ TEKENEN ZICH VIER SCENA
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RIO¥S AF  VOORTGAAN MET DE STAPSGEWIJZE

VENIEERT OP OMSTREDEN WIJZE IN DE &RANSE

AANPAK ZONDER VERDRAGSWIJZIGING WAARBIJ

PRESIDENTSCAMPAGNE EN PRESIDENTSKANDI

VERDRAGSBEPALINGEN WORDEN OMZEILD DEZE

DAAT (OLLANDE ZEGT TERWIJL HIJ UIT HET STEM

AANPAK IS INEF«CIpNT EN NIET LEGITIEM EN

HOK NAAR BUITEN TREEDT DAT DIT EEN BELANG

LEIDT IN DE EU TOT EEN GELEIDELIJKE VERSCHUI

RIJK MOMENT VOOR %UROPA IS 2OND  JUNI

VING VAN RECHT NAAR MACHT  EEN KLEINERE

JONGSTLEDEN BERICHTTEN ALLE VOORPAGINA¥S

EUROZONE NA UITTREDING VAN 'RIEKENLAND

IN DE %UROPESE LIDSTATEN OVER HET OORDEEL

DIT ZAL GROTE NEGATIEVE EFFECTEN OP DE ECO

VAN EUROCOMMISSARIS /LLI 2EHN OVER HUN

NOMIE HEBBEN EN %UROPA ZAL VEEL INVLOED IN

NATIONALE BEGROTING EN .EDERLAND MAAKT

DE WERELD VERLIEZEN  EEN POLITIEKE UNIE

ZICH INMIDDELS OP VOOR EEN VERKIEZINGS

DOOR VERDRAGSVERANDERING DE OPLOSSING VAN

CAMPAGNE WAARIN %UROPA ZAL DOMINEREN

(ABERMAS  HET IS DE MEEST SOLIDE OPLOSSING

!LS VERDERE %UROPESE INTEGRATIE DE ENIGE

MAAR DE POLITIEKE HAALBAARHEID IS TWIJFELACH

REpLE OPLOSSING VOOR DE CRISIS IS DAN IS HET

TIG  UITEENVALLEN VAN DE EU IN EEN VOOR EN

AAN POLITICI OM DE TIJD DAARVOOR RIJP TE MA

ACHTERHOEDE WAARBIJ DE VOORHOEDE VOORUIT

KEN (ET ONTLUIKENDE %UROPESE DEBAT BIEDT

GAAT OP BASIS VAN EEN NIEUW INTERGOUVER

VOLOP KANSEN OM LEIDERSCHAP TE TONEN EN

NEMENTEEL VERDRAG EEN SOORT FEDERALISME

BELEID TE ONTWIKKELEN DAT BURGERS PERSPEC

ZONDER FEDERALISTEN

TIEF EN HOOP BIEDT :O¥N BELEID ZAL EEN UITWEG

%VENALS (ABERMAS MEENT ,EONARD DAT

UIT DE ECONOMISCHE MALAISE MOETEN BIEDEN

DE KERN VAN HET POLITIEKE DILEMMA VAN DE

HET EVENWICHT MOETEN HERVINDEN TUSSEN

EU LIGT IN DPNNPOQPMJDZNBLJOHXJUIPVU

BEZUINIGINGEN EN INVESTEREN ZODAT .OORD

DPNNPOQPMJUJDT 7ELKE COMBINATIE VAN

mN :UID %UROPA AANHAKEN EN DE BURGER DE

DEZE VIER OPLOSSINGEN HET OOK WORDT DE

WAARHEID MOETEN VERTELLEN OVER DE CRISIS

KLOOF TUSSEN %UROPA EN HAAR BURGERS ZAL

AANPAK (ET ZAL DAARNAAST DE LEGITIMITEIT VAN

NIET GEDICHT WORDEN ALS POLITICI NIET EEN

DE EU MOETEN VERSTERKEN DE BURGER EN DE

OVERTUIGEND POLITIEK PERSPECTIEF VOOR DE

DJWJMTPDJFUZ EEN SUBSTANTIpLE INBRENG IN DE

EU WETEN TE FORMULEREN ALS ANTWOORD OP

BESLUITVORMING MOETEN GEVEN EN EEN NIEUWE

HET POPULISME

SOCIALE DIMENSIE VOOR DE EU MOETEN ONTWIK
KELEN 4OT SLOT MOETEN DE TALLOZE GRENSOVER

)S DE TIJD RIJP VOOR EEN POLITIEKE UNIE 6OL

SCHRIJDENDE SPOREN VAN GEMEENSCHAPPELIJKE

GENS DE "RITSE HISTORICUS !NTONY "EEVOR

GESCHIEDENIS EN CULTUUR IN DE EU ZICHTBAAR

NIET6OLGENS HEM ZAL EEN VLUCHT NAAR VOREN

WORDEN GEMAAKT ZODAT EEN %UROPESE IDEN

ALLEEN MAAR HET NATIONALISME AANWAK

TITEITSDIMENSIE HERKENBAAR WORDT WAAROP

KEREN !NDERZIJDS WORDT JUIST NU VOOR DE

ONDERLINGE SOLIDARITEIT GEGROND KAN WORDEN

KIEZER EN DE MEDIA DUIDELIJK DAT %UROPA

:O KAN EEN ¤%UROPE QUI PROTnGE¥ ONTSTAAN

BEPALEND IS VOOR DE NATIONALE POLITIEKE

DIE GEBORGENHEID BIEDT EN DE BURGER EEN

TOEKOMST EN DIEP INGRIJPT IN ONS DAGE

¤PLEK¥ GEEFT $IE GEMEENSCHAPPELIJKHEID

LIJKS LEVEN $EZE ONTWIKKELING LEIDT TOT DE

EN GEDEELDE IDENTITEIT ZAL DE BESTE DIJK ZIJN

EERSTE AANZETTEN VOOR HET LANG GEZOCHTE

TEGEN EEN MOGELIJKE MISLUKKING VAN HET

GRENSOVERSCHRIJDENDE POLITIEKE DEBAT

%UROPESE PROJECT WAAROVER OOK (ABERMAS

OVER %UROPA "ONDSKANSELIER -ERKEL INTER

ZICH ZORGEN MAAKT
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-AX +OHNSTAMM
%JFQ4QFM%F&VSPQFTFEBHCPFLFOWBO.BY,PIOTUBNN TFQUFNCFS
GFCSVBSJ
"OOM \  \  PP \ ¨   \ )3". 

.IEUW LICHT OP DE VERHOUDING TUSSEN
-ONNET EN $E 'AULLE
DOOR (FFSU.FJKFSJOH
$E AUTEUR STUDEERDE 'ESCHIEDENIS DER INTER
NATIONALE BETREKKINGEN AAN DE 5NIVERSITEIT
5TRECHT EN VOLTOOIDE DAARNAAST DE MASTER #HRIS
TIAN 3TUDIES AAN DE 6RIJE 5NIVERSITEIT -OMEN
TEEL WERKT HIJ ALS ADVISEUR PUBLIC AFFAIRS

$E DOOR HISTORICUS -ATHIEU 3EGERS IN
GELEIDE EN GEANNOTEERDE DAGBOEKAANTEKE
NINGEN MAKEN DUIDELIJK DAT +OHNSTAMM
VEEL MEER WAS DAN EEN NAtEVE FEDERALIST IN
TEGENSTELLING TOT WAT VAAK OVER -ONNET EN
DE ZIJNEN WORDT BEWEERD 3AMEN MET -ON
NET GELOOFDE +OHNSTAMM ER HEILIG IN DAT DE
VERSCHRIKKINGEN VAN DE %UROPESE GESCHIEDE
NIS VOORTKWAMEN UIT DE MACHTSPOLITIEK VAN
DE VERSCHILLENDE STATEN (UN GEOPOLITIEKE
BENADERING VAN DE INTERNATIONALE BETREK
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)N %JFQ4QFM KRIJGT DE LEZER VIA DE DAGBOEKEN

KINGEN WAS VOLGENS -ONNET EN +OHNSTAMM

VAN -AX +OHNSTAMM   EEN ZEER

GEBASEERD OP WEDERZIJDSE ANGST $EZE KON

REALISTISCH OOGGETUIGENVERSLAG VAN EEN

ALLEEN OVERWONNEN WORDEN DOOR EEN RADICALE

TURBULENTE PERIODE UIT HET %UROPESE EEN

VERANDERING VAN DE %UROPESE CONTEXT $E

WORDINGSPROCES *ARENLANG WAS +OHNSTAMM

NIEUWE POLITIEKE ARENA VAN %UROPA MOEST

¤TOPLOBBYIST VOOR %UROPA¥ EN RECHTERHAND

ZOALS 3EGERS HET NOEMT ¤GEpNT WORDEN

VAN DE FOUNDING FATHER VAN DE %UROPESE IN

OP DE MACHT VAN DE GEMEENSCHAPPELIJK

TEGRATIE *EAN -ONNET $EZE SERIE DAGBOEKEN

HEID¥ $AARVOOR HADDEN -ONNET EN DE ZIJNEN

BESLAAT DE TURBULENTE PERIODE TUSSEN  EN

GEEN OVERKOEPELEND FEDERALISTISCH PLAN

 WAARIN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT

UITGEWERKT :IJ MEENDEN ECHTER DAT SAMEN

LANGZAAM MAAR ZEKER TOT STAND KWAM %52

WERKING GEZOCHT MOEST WORDEN OP DE MEEST

!4/- GAANDEWEG TER ZIELE GING EN EEN FELLE

VOOR DE HAND LIGGENDE TERREINEN TE BEGIN

STRIJD ONTBRANDDE OVER DE TOETREDING VAN HET

NEN MET DE ZWARE INDUSTRIEpN VAN &RANKRIJK

6ERENIGD +ONINKRIJK TOT DE %%'

EN $UITSLAND $E INWERKINGTREDING VAN DE
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%'+3 IN  WAS DAARVOOR EEN EERSTE STAP

ANDERE KABINET KWAM TEN VAL $EZE ONTWIK

)N  WERD DE SAMENWERKING UITGEBREID

KELINGEN LEIDDEN NA DRIE JAAR AFWEZIGHEID

NAAR HET TERREIN VAN ENERGIE %52!4/- EN DE

TOT EEN TERUGKEER VAN #HARLES DE 'AULLE IN DE

GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT %%'  6ANDAAG

&RANSE POLITIEK IN HET VOORJAAR VAN  WERD

DE DAG KAN GESTELD WORDEN DAT DE %UROPESE

HIJ MINISTER PRESIDENT !AN DE HAND VAN

INTEGRATIE ZICH INDERDAAD LANGS DE DOOR

+OHNSTAMMS DAGBOEKEN LAAT 3EGERS ZIEN

-ONNET CUM SUIS UITGEZETTE LIJNEN HEEFT

DAT $E 'AULLE EN -ONNET VANAF DAT MOMENT

ONTVOUWD

TOENADERING TOT ELKAAR ZOCHTEN OP HET GEBIED
VAN VERDERGAANDE %UROPESE SAMENWERKING

-ET DE TERM ¤DIEP SPEL¥ VERWIJST +OHNSTAMM

-ONNET MEENT IN SEPTEMBER  ZELFS DAT

IN ZIJN DAGBOEKEN NAAR DE TOT NU VERHOLEN

$E 'AULLE BEREID IS TOT VERDERE %UROPESE

RELATIE TUSSEN -ONNET EN EEN ANDERE FASCINE

POLITIEKE INTEGRATIE +OHNSTAMM WAS DAAR

RENDE &RANSMAN #HARLES DE 'AULLE (UN ON

NIET ONVERDEELD GELUKKIG MEE .IET ALLEEN

DERLINGE CONTACT BLIJKT VEEL INTENSER TE ZIJN

STOND HIJ KRITISCH TEN OPZICHTE VAN -ONNETS
AANNAME MAAR OOK WAS HIJ ER NIET OVER UIT OF

.FUEFUFSN¤EJFQTQFM¥WFSXJKTU
,PIOTUBNNOBBSEFUPUOV
WFSIPMFOSFMBUJFUVTTFO+FBO
.POOFUFO$IBSMFTEF(BVMMF

$E 'AULLE MET ZIJN NATIONALISME NU DE WEG
VRIJMAAKTE VOOR EEN KRACHTIG &RANKRIJK OF
VOOR HET FASCISME (ET &RANSE NATIONALISME
GEDURENDE DE !LGERIJNSE OORLOG WAS DAAR
VAN NAMELIJK MOEILIJK TE ONDERSCHEIDEN
$AARMEE WERD +OHNSTAMM HERINNERD AAN

GEWEEST DAN TOT NU TOE WERD AANGENOMEN

DE TRAUMATISCHE OORLOGSJAREN DIE HIJ ALDUS

MAAR WERD ZORGVULDIG BUITEN DE PUBLICITEIT

3EGERS ¤GEFORCEERD MAAR WEL VRIJ EFFECTIEF

GEHOUDEN /OK HISTORICI HEBBEN ER TOT NU

HAD WETEN TE BEZWEREN VOORAL DOOR DE IDEA

TOE NAUWELIJKS OVER GESCHREVEN "OVENDIEN

LISTISCHE ZINGEVING DIE HIJ HAD GEVONDEN IN

HEBBEN BEIDE HEREN HUN GEHEIME ONTMOE

ZIJN %UROPESE WERK¥

TINGEN VOLLEDIG LINKS LATEN LIGGEN IN HUN

4IJDENS DE PRESENTATIE VAN %JFQ4QFM OP

MEMOIRES $IT ALLES HEEFT BIJGEDRAGEN AAN

 NOVEMBER  VERTELDE EEN VAN DE ZONEN

HET HEERSENDE BEELD DAT -ONNET EN $E 'AUL

VAN +OHNSTAMM DAT %UROPA VOOR ZIJN VADER

LE NIETS MEER DAN ELKAARS TEGENPOLEN WAREN

EEN NIEUW GELOOF GEWORDEN WAS $IT NIEUWE

$E STELLING IS DAN VAAK DAT -ONNET EEN NAtEF

GELOOF HAD DE LEEGTE OPGEVULD DIE ZIJN OUDE

EN DOGMATISCH GELOOF IN EEN FEDERAAL %UROPA

CHRISTELIJKE GELOOF HAD ACHTERGELATEN NADAT

HAD TERWIJL $E 'AULLE SLECHTS VERTROUWDE OP

HIJ HET HAD VERLOREN IN DE VERSCHRIKKINGEN

EEN STERK &RANKRIJK DAT ALLEEN LANGS INTER

VAN DE 4WEEDE 7ERELDOORLOG 5IT ZIJN DAG

GOUVERNEMENTELE LIJNEN BEREID WAS TOT %URO

BOEKVERSLAG VAN  JUNI  BLIJKT DAT HIJ DIT

PESE SAMENWERKING !AN DE HAND VAN +OHN

¤NIEUWE GELOOF ¥ NIET ALLEEN VOOR ZICHZELF

STAMMS DAGBOEKEN WORDT DUIDELIJK DAT DEZE

BEZAT +OHNSTAMM HAD DE STELLIGE OVERTUI

ANALYSE GEEN STAND KAN HOUDEN

GING DAT %UROPESE INTEGRATIE TEN DIENSTE

)N  STOND &RANKRIJK ER DRAMATISCH

STOND VAN DE MEEST FUNDAMENTELE BESTAANS

VOOR DE !LGERIJNSE OORLOG DREIGDE TE ESCALE

ZEKERHEDEN VAN DE MENSHEID ¤-ISSCHIEN¥

REN TOT EEN BURGEROORLOG EN HET ENE NA HET

ZO SCHREEF HIJ ¤IS HET EEN ILLUSIE TE DENKEN

$ISJTUFO%FNPDSBUJTDIF7FSLFOOJOHFO \ ;PNFS
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DAT DIT LEVEN EN DAT MENSELIJKE ORGANISATIES

ROPESE 0OLITIEKE 5NIE ER NIET KWAM EN &RANK

ANDERS DAN TRAGISCH EN CATASTROFAAL KUNNEN

RIJK MET ZIJN ¤NON¥ TEGEN DE "RITSE TOETREDING

ZIJN -AAR DE DROOM IS ZO GROOTS EN MEER

TOT DE %%' HET %UROPESE INTEGRATIEPROCES EEN

DAN EEN DROOM EEN BRON VAN GELOOF EN

GEWELDIGE DREUN TOEBRACHT !LLE SPELLETJES

KRACHT EN STERKTE EN VERMOGEN OM ANDERE

OVER HOOFDZAKEN BIJZAKEN PERSOONLIJKE

MENSEN EN ONZE KINDEREN IETS TE GEVEN EEN

VERHOUDINGEN EN AMBITIES WORDEN OOK IN

EIGEN WERELDJE TE SCHEPPEN WAARIN NIET HAAT

DIT VERBAND VIA +OHNSTAMMS DAGBOEKEN

EN GEWELD REGEREN¥

INZICHTELIJK 5ITEINDELIJK BLEEK HET VOOR $E
'AULLE ESSENTIEEL DAT %UROPA EEN ZELFSTAN

6IA +OHNSTAMMS DAGBOEKEN WORDT TEVENS

DIGE POSITIE BEHIELD IN DE BIPOLAIRE WERELD

DUIDELIJK DAT HET VERWIJT DAT HET %UROPESE

VAN DE JAREN ZESTIG .A DE +OUDE /ORLOG ZOU

INTEGRATIETRAJECT ONCONTROLEERBAAR IS NIET

%UROPA EERDER DE HISTORISCHE BANDEN MET

UIT DE LUCHT KOMT VALLEN /OK IN DE JAREN VIJF

2USLAND MOETEN AANHALEN IN PLAATS VAN ZICH

TIG EN ZESTIG BLEKEN REGERINGEN NIET IN STAAT

NU NOG AFHANKELIJKER TE MAKEN VAN DE 6ER

OM DAT PROCES ONDER CONTROLE TE HOUDEN :O

ENIGDE 3TATEN (IJ MEENDE DAT %UROPA MET

VREESDE $E 'AULLE DAT DE %UROPESE TREIN

DE TOETREDING VAN 'ROOT "RITTANNIp TOT DE %%'

BESTUURD DOOR EUROCRATEN EN VERANKERD IN

EEN PAARD VAN 4ROJE ZOU INHALEN WAARDOOR

SUPRANATIONALE INSTITUTIES MAAR VOORT ZOU

DIE DOOR HEM VERFOEIDE AFHANKELIJKHEID EEN

RAZEN OP WEG NAAR EEN SUPERSTAAT 6ERDER

FORSE STAP DICHTERBIJ KWAM

IS HET OPZIENBAREND DAT +OHNSTAMM EIND
JAREN VIJFTIG AL MEEDACHT OVER PLANNEN VOOR

$IEP 3PEL IS HET TWEEDE DEEL VAN DE %UROPESE

EEN GEZAMENLIJK MONETAIR BELEID EN EEN GE

DAGBOEKEN VAN -AX +OHNSTAMM WAAR

MEENSCHAPPELIJKE MUNT INCLUSIEF DE INSTEL

VAN 3EGERS IN  HET EERSTE DEEL OVER DE

LING VAN EEN NOODFONDS VOOR HET OPVANGEN

PERIODE   ¤BEZORGDE¥ 4IJDENS ZIJN

VAN «NANCIpLE CRISES

PROMOTIEONDERZOEK NAAR DE STANDPUNTBEPA

3EGERS MEENT DAT HUN GEMEENSCHAP
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LING VAN DE "ONDSREPUBLIEK $UITSLAND BIJ

PELIJKE VISIE OP DE INVLOED VAN POLITICI OP

DE TOTSTANDKOMING VAN DE 6ERDRAGEN VAN

DE LOOP VAN DE GESCHIEDENIS ERVOOR ZORGDE

2OME STUITTE HIJ BIJ TOEVAL OP +OHNSTAMMS

DAT -ONNET EN $E 'AULLE ELKAAR ZEER RES

DAGBOEKEN IN DE ARCHIEVEN VAN DE EU IN

PECTEERDEN EN ZELFS TOT DE AFSPRAAK KWAMEN

&LORENCE (IJ HAD TER ¤VERANTWOORDE ONTSPAN

OM ELKAAR NIET IN HET OPENBAAR AAN TE VALLEN

NING¥ EEN AANTAL KOPIEpN LATEN MAKEN MAAR

¤"EIDE MANNEN WAREN ERVAN OVERTUIGD DAT

KWAM TIJDENS HET LEZEN ERVAN SPOEDIG TOT DE

DE GESCHIEDENIS ONEINDIG VEEL COMPLEXER

CONCLUSIE DAT ZIJ VAN ONSCHATBARE WAARDE

WAS DAN WAT HET MENSELIJKE BREIN IN NAtEVE

WAREN VOOR HET ONDERZOEK NAAR %UROPESE

MECHANISCHE CAUSALITEIT KON VANGEN $E

INTEGRATIE 6OLGENS 3EGERS LEGGEN ZIJ EEN

RELATIEVE INVLOED VAN HUN EIGEN IDEEpN EN

¤VERSCHOLEN TRANSNATIONALE EN TRANS !TLAN

ACTIES WAS DUS UITEINDELIJK AFHANKELIJK VAN

TISCHE WERELD¥ BLOOT 3EGERS MEENT DAT DEZE

MFTDJSDPOTUBODFT EN DE SPELING VAN HET LOT EN

MOEILIJK INZICHTELIJK TE MAKEN TRANSNATIONA

NIET ANDERSOM¥

LE WESTERSE WERELD DE KERN VAN DE %UROPESE

$ESONDANKS KONDEN ZIJ NIET VOORKOMEN
DAT %52!4/- TEN GRAVE WERD GEDRAGEN DE %U

EENWORDING VORMT
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GROTE WAARDE VOOR DE GESCHIEDSCHRIJVING VAN

VANUIT NATIONAAL PERSPECTIEF GESCHREVEN

DE %UROPESE EENWORDING )N DE EERSTE PLAATS

4OT SLOT IS EEN MEERWAARDE VAN %JFQ4QFM DAT

UITERAARD OMDAT DAARMEE DE DOMINANTE VISIE

DAGBOEKAANTEKENINGEN IN ALGEMENE ZIN NIET

OP DE RELATIE TUSSEN -ONNET EN $E 'AULLE

VERVUILD ZIJN DOOR DE ¤SPINS¥ VAN VOORLICHTERS

STERK GENUANCEERD WORDT $AARNAAST VESTIGT

RECONSTRUCTIES ACHTERAF OF DE HAGIOGRA«EpN
OVER %UROPESE HOOFDROLSPELERS ALS !DENAUER

8FUFOTDIBQQFMJKLHF[JFOJT
%JFQ4QFMWBOHSPUFXBBSEF
WPPSEFHFTDIJFETDISJKWJOHWBO
EF&VSPQFTFFFOXPSEJOH

EN $E 'AULLE 4IJDENS DE BOEKPRESENTATIE
MERKTE 3EGERS TERECHT OP DAT VIA ¤DAGBOEKEN
IETS VAN DE EXTREME NUANCE VAN DE GEBEUR
TENISSEN WORDT BEWAARD $E WAARHEID VAN
HET MOMENT ZOGEZEGD KAN IN EEN DAGBOEK
WORDEN VASTGELEGD $IE WAARHEID IS VAAK
ULTRACOMPLEX MAAR VOORAL OOK ULTRAVLUCHTIG

3EGERS VIA DE DAGBOEKEN VAN +OHNSTAMM

:IJ VERVLIEGT VRIJWEL METEEN ALS ZE NIET ACUUT

DE AANDACHT OP EEN TRANSNATIONALE EN TRANS

WORDT NEERGESCHREVEN .f HET MOMENT IS ZIJ

!TLANTISCHE WERELD ¤OPGETROKKEN UIT INNIGE

NAUWELIJKS MEER TE VANGEN¥ $IE WAARHEID VAN

DWARSVERBANDEN TUSSEN BEDRIJFSLEVEN NATI

HET MOMENT IS VASTGELEGD DOOR IEMAND DIE

ONALE EN INTERNATIONALE POLITIEK NATIONALE

CRUCIALE BESLUITEN IN DE GESCHIEDENIS VAN DE

OVERHEDEN DE WESTERSE «NANCIpLE SECTOR EN

%UROPESE INTEGRATIE HEEFT VOORBEREID EN UIT

DE 7EST %UROPESE WELVAARTSSTATEN¥ DIE OOK

GEWERKT 6IA +OHNSTAMMS DAGBOEKEN KRIJGT

IN DE JAREN VIJFTIG EN ZESTIG HET %UROPESE BE

DE LEZER DUS ZIJ HET EEN HALVE EEUW LATER

SLUITVORMINGSPROCES TRACHTTE TE BEtNVLOEDEN

UIT DE EERSTE HAND VERTROUWELIJKE INFORMATIE

4OT OP HEDEN IS HIERVOOR WEINIG AANDACHT

UIT DE %UROPESE WANDELGANGEN

GEWEEST 7EL MOET WORDEN GEZEGD DAT DE

(OEWEL +OHNSTAMMS DAGBOEKEN VOORAL

$UITSE HISTORICUS 7OLFRAM +AISER IN 

INTERESSANT ZIJN VOOR PERSOONLIJK BETROKKE

EEN POGING HEEFT GEWAAGD OM DE INVLOED VAN

NEN EN INGEWIJDEN IN DE GESCHIEDENIS VAN DE

HET TRANSNATIONALE CHRISTENDEMOCRATISCHE

%5

NETWERK OP DE %UROPESE INTEGRATIE IN KAART

VOOR ALLEN DIE ZICH WILLEN VERDIEPEN IN HET

TE BRENGEN (ET MERENDEEL VAN DE LITERA

COMPLEXE %UROPESE POLITIEKE BEDRIJF $AT IS

TUUR OVER DE %UROPESE EENWORDING IS ECHTER

ZEER IN HEM TE PRIJZEN

$ISJTUFO%FNPDSBUJTDIF7FSLFOOJOHFO \ ;PNFS
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&RANSE POSITIE IN DE WERELD TE DANKEN AAN
REBELLERENDE $E 'AULLE
DOOR 5IFP#SJOLFM
$E AUTEUR IS VERBONDEN AAN DE &ACULTEIT
-ILITAIRE 7ETENSCHAPPEN VAN DE .EDERLANDSE
$EFENSIE !CADEMIE (IJ WAS LID VAN DE 4WEEDE
+AMER VOOR HET #$! EN STAFMEDEWERKER VAN HET
7ETENSCHAPPELIJK )NSTITUUT VOOR HET #$!

&RANKRIJK IS EEN VAN .EDERLANDS GROTE BUREN
'EK GENOEG KRIJGT HET LAND VEEL MINDER AAN
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DACHT DAN 'ROOT "RITTANNIp EN $UITSLAND %N
DAT TERWIJL &RANKRIJK PERMANENT LID IS VAN DE
6EILIGHEIDSRAAD VAN DE 6ERENIGDE .ATIES EN
DAARMEE FORMEEL OP GELIJKE VOET STAAT MET
DE 6ERENIGDE 3TATEN 2USLAND EN #HINA (ET
LAND BESCHIKT OVER KERNWAPENS EN VERVULT
EEN SPILFUNCTIE IN DE %UROPESE 5NIE $AT
&RANKRIJK DIE POSITIE IS GAAN INNEMEN IS
VOOR EEN BELANGRIJK DEEL TE DANKEN AAN mmN
MAN #HARLES DE 'AULLE    6AN
HEM IS DIT VOORJAAR EEN PRACHTIGE BIOGRA«E
UITGEKOMEN GESCHREVEN DOOR PROF DR (,

$ISJTUFO%FNPDSBUJTDIF7FSLFOOJOHFO \ ;PNFS

7ESSELING EMERITUS HOOGLERAAR ALGEMENE
GESCHIEDENIS AAN DE 5NIVERSITEIT ,EIDEN

(ET IS BIJZONDER PLEZIERIG DE BIOGRA«E
TE LEZEN :IJ IS TOEGANKELIJK GESCHREVEN
EN DE AUTEUR GEEFT TEGELIJK BLIJK VAN GROTE
ERUDITIE EN ACHTERGRONDKENNIS "ELANG
RIJKE HISTORISCHE GEBEURTENISSEN WORDEN
AFGEWISSELD MET BESCHRIJVINGEN VAN HET
DAGELIJKS LEVEN VAN $E 'AULLE .AAST SE
RIEUZE BESCHOUWINGEN IS ER PLAATS VOOR
ANEKDOTES EN FAITS DIVERS :O BESCHRIJFT
7ESSELING EEN AANSLAG DIE IN  OP $E
'AULLE GEPLEEGD WERD $E 'AULLE REED
IN DE PRESIDENTIpLE #ITROpN DS MET ZIJN
VROUW ZIJN SCHOONZOON EN ¤ENKELE KIPPEN
DIE MEVROUW $E 'AULLE HAD GEKOCHT VOOR
DE ZONDAGSLUNCH¥ 0RACHTIG TOCH DIE
DROGE VERMELDING VAN DE AANWEZIGHEID
VAN KIPPEN IN DE HOFAUTO NATUURLIJK EEN
DS  +AN HET &RANSER
.ERGENS IS HET BOEK SAAI (ET IS INGE
DEELD IN TWEE DELEN DE PERIODE  TOT
 MET DAARIN ZIJN OPLEIDING HET BEGIN
VAN ZIJN CARRInRE ALS OF«CIER DE 4WEEDE
7ERELDOORLOG DE TERUGTREKKING UIT DE

4HEO "RINKEL BESPREEKT
%FNBOEJFOFF[FJ$IBSMFTEF(BVMMF 


POLITIEK DAARNA EN DE TERUGKEER NAAR DE
MACHT IN  (ET TWEEDE DEEL BEHANDELT
DE TIJD VAN $E 'AULLE ALS PREMIER EN PRE
SIDENT VAN &RANKRIJK DE DEKOLONISATIE
VAN !LGERIJE EN DE BIJNA BURGEROORLOG IN
&RANKRIJK DE RELATIE VAN &RANKRIJK MET DE
6ERENIGDE 3TATEN EN MET %UROPA EN DAN
HET VERVAL EN VERTREK
$E 'AULLE WERD IN  GEBOREN IN 2IJ
SEL,ILLE IN EEN VROME KATHOLIEKE FAMILIE
EN WAS ZELF OOK GODSDIENSTIG 7ESSE
LING BESCHRIJFT DAT DE $E 'AULLES TROUWE
KERKGANGERS WAREN (IJ HAD ZELFS IN HET
PRESIDENTIEEL PALEIS EEN HUISKAPEL LATEN
INRICHTEN 7ESSELING BETWIJFELT ECHTER OF
$E 'AULLE OOK ECHT GELOVIG WAS (IJ ZOU
VOLGENS ZIJN BIOGRAAF GEZEGD HEBBEN DAT
HIJ EEN PRAKTISEREND GELOVIGE WAS OM
FAMILIEREDENEN EN OM «LOSO«SCHE HISTO
RISCHE GEOGRA«SCHE EN SOCIALE REDENEN
)N  WERD $E 'AULLE TOEGELATEN TOT
DE -ILITAIRE !CADEMIE VAN 3AINT #YR 4IJ
DENS DE %ERSTE 7ERELDOORLOG RAAKTE HIJ
GEWOND EN WERD HIJ KRIJGSGEVANGEN GENO
MEN DOOR DE $UITSERS )N HET INTERBELLUM
GAF HIJ ONDER MEER ZELF LES AAN DE -ILITAIRE
!CADEMIE EN VOLGDE HIJ DE (OGERE +RIJGS
SCHOOL %N DAN BLIJKT MAAR WEER EENS
HOE VERSTANDIG HET IS TE INVESTEREN IN DE
KWALITEIT VAN HET MILITAIR WETENSCHAP
PELIJK ONDERWIJS )N ZIJN STUDIES SCHREEF
$E 'AULLE OVER HET BELANG VAN DE POLITIEKE
LEIDING OVER DE KRIJGSMACHT OVER MORELE
VERNIEUWING VAN DE KRIJGSMACHT OVER
MILITAIRE GESCHIEDENIS EN OVER VERNIEU
WING VAN DE &RANSE STRATEGIE /P  JUNI
 EEN KLEINE MAAND NA DE $UITSE INVAL
IN &RANKRIJK WERD HIJ STAATSSECRETARIS VAN
/ORLOG +ORT ERNA WERD MAARSCHALK 0mTAIN
REGERINGSLEIDER /NDER LEIDING VAN 0mTAIN
GAF &RANKRIJK ZICH OVER AAN $UITSLAND

$ISJTUFO%FNPDSBUJTDIF7FSLFOOJOHFO \ ;PNFS

(IJ VESTIGDE ZIJN REGERING IN PRAKTIJK EEN
MARIONET VAN NAZI $UITSLAND IN 6ICHY
-ET DE TITEL VAN DE BIOGRA«E %FNBO
EJFOFF[FJ WORDT BENADRUKT DAT $E 'AULLE
OP BESLISSENDE MOMENTEN IN ZIJN CARRInRE
WEERSTAND BOOD EN BLIJK GAF VAN REBELLIE
(ET RECENTST ZIJN HET VERZET VAN $E 'AULLE
TEGEN DE OVERHEERSING VAN DE 6ERENIGDE

%F(BVMMFHBGPQCFTMJTTFOEF
NPNFOUFOJO[JKODBSSJoSF
CMJKLWBOSFCFMMJF
3TATEN OVER %UROPA EN ZIJN TEGENSTAND TE
GEN DE GEDACHTE VAN EEN FEDERATIEF %URO
PA .IET MINDER INTERESSANT IS ECHTER 7ES
SELINGS ANALYSE VAN HET EERSTE BELANGRIJKE
MOMENT WAAROP $E 'AULLE NEE ZEI NAME
LIJK TEGEN DE &RANSE OVERGAVE IN  $E
'AULLE NAM HET VLIEGTUIG NAAR ,ONDEN EN
BESLOOT DAT VAN DAARUIT DE OORLOG MOEST
WORDEN VOORTGEZET )N FEITE KWAM HIJ IN
OPSTAND TEGEN DE WETTIGE REGERING VAN
&RANKRIJK (IJ WERD ZELFS BIJ VERSTEK TER
DOOD VEROORDEELD WEGENS DESERTIE 6ANUIT
EEN POSITIE VAN BALLINGSCHAP GING HIJ MET
EEN KLEIN GROEPJE GETROUWEN AAN HET WERK
OM ZIJN POSITIE TE LEGITIMEREN EN UIT TE
BOUWEN
7ESSELING GAAT DIEP IN OP DAT LANGZAME EN
MOEIZAME PROCES VAN HET WERVEN VAN STEUN
3TEUN BIJ #HURCHILL EN DE ANDERE GEALLIEERDE
LEIDERS 3TEUN BIJ DE &RANSE KOLONIpN DIE NIET
DOOR $UITSLAND BEZET WAREN 3TEUN ONDER
HET VERZET IN &RANKRIJK 6AN EENZAME REBEL
ONTWIKKELDE $E 'AULLE ZICH ZO STAP VOOR STAP
TOT REGERINGSLEIDER VAN DE 6OORLOPIGE 2EGE
RING VAN DE &RANSE 2EPUBLIEK %N NIET ALLEEN
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DAT IN 0OTSDAM KREEG &RANKRIJK NAAST DE

INVLOED KOMEN $E 'AULLE WILDE EEN %UROPA

6ERENIGDE 3TATEN DE 3OVJET 5NIE EN 'ROOT

VAN SOEVEREINE NATIES DIE IN DE LOOP VAN EEU

"RITTANNIp ERKENNING ALS EEN VAN DE OVERWIN

WEN ZIJN ONTSTAAN EN DIE ZICHZELF MOETEN

NENDE MOGENDHEDEN DIE DE WERELD VAN NA

KUNNEN BLIJVEN EEN %UROPA VAN STATEN (IJ

DE 4WEEDE 7ERELDOORLOG GINGEN UITTEKENEN

STREEFDE NAAR EEN 0OLITIEKE 5NIE WAARIN REGE

)K VIND DIT EIGENLIJK HET INTERESSANTSTE DEEL

RINGSLEIDERS SAMENWERKTEN VANUIT NATIONALE

VAN DE BIOGRA«E $AAR GROEIT HET RESPECT DAT

SOEVEREINITEIT EN WILDE AF VAN HET COMMU

JE ALS LEZER KRIJGT VOOR EEN MAN ALS $E 'AULLE

NAUTAIRE %UROPA WAARIN DE %UROPESE #OM

$E 'AULLE WERD IN  PREMIER VAN
&RANKRIJK EN IN  DE EERSTE RECHTSTREEKS
GEKOZEN PRESIDENT ,EES IN DE BIOGRA«E
OOK HOE &RANKRIJK IN DE CRISIS ROND DE ON
AFHANKELIJKHEIDSSTRIJD VAN !LGERIJE BIJNA
TERECHTKWAM IN EEN BURGEROORLOG )N 0A
RIJS WERD DE NOODTOESTAND UITGEROEPEN EN
OP $E 'AULLE WERDEN AANSLAGEN GEPLEEGD
MAAR HIJ WIST TE BEREIKEN DAT !LGERIJE ONAF
HANKELIJK WERD EN DAT &RANKRIJK ALS RECHTS
STAAT BEHOUDEN BLEEF $E VEELPARTIJENDE
MOCRATIE MAAKTE DOOR HET INGRIJPEN VAN
$E 'AULLE PLAATS VOOR EEN PRESIDENTIEEL
STELSEL (IJ WERD DE EERSTE PRESIDENT (ET
&RANSE STAATSBESTEL DAT VAN DE ZOGEHETEN
6IJFDE 2EPUBLIEK IS SINDSDIEN ONGEWIJ
ZIGD GEBLEVEN

MISSIE BEDOELD WAS ALS %UROPESE REGERING

$E 'AULLE WORDT IN HET BOEK NEERGEZET ALS
DE MAN DIE NEE ZEI TEGEN !MERIKAANSE DO

)N %UROPA KREEG $E 'AULLE TOEN NIET
ZIJN ZIN $E COMMUNAUTAIRE OPZET VAN DE
%UROPESE 'EMEENSCHAP BLEEF IN ZEKERE
ZIN OVEREIND EN 'ROOT "RITTANNIp WERD
LID VAN DE %UROPESE 'EMEENSCHAP $IT
MAG ECHTER NIET HET BEELD IN DE WEG STAAN
DAT HIJ VEEL BEREIKT HEEFT $E 'AULLES VISIE
WAS EEN HERSTEL VAN DE PLAATS VAN &RANK
RIJK IN DE WERELD -B'SBODFOFQFVUpUSFMB
'SBODFTBOTMBHSBOEFVS 6AN &RANKRIJK
MOEST WEER EEN STAAT WORDEN GEMAAKT
DIE SERIEUS GENOMEN WORDT IN DE WERELD
$AARVOOR HAD $E 'AULLE EEN %UROPA NODIG
DAT LOSSTOND VAN INVLOED VAN DE 6ERENIGDE
3TATEN )N ZIJN DENKEN KREEG DE NATIONALE
STAAT DE CENTRALE ROL IN DE INTERNATIONALE
VERHOUDINGEN 3TATEN HEBBEN UITEENLO
PENDE BELANGEN BONDGENOOTSCHAPPEN
KUNNEN NIET ANDERS DAN TIJDELIJK ZIJN

MINANTIE 7AS $E 'AULLE ANTI !MERIKAANS
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VRAAGT 7ESSELING ZICH IN DE BIOGRA«E AF (ET

$IE POLITIEK VAN $E 'AULLE KON REKENEN OP

GING $E 'AULLE NIET OM ANTIAMERIKANISME

GROTE TEGENSTAND VANUIT .EDERLAND $E LE

SCHRIJFT HIJ MAAR OM ONAFHANKELIJKHEID

GENDARISCHE MINISTER VAN "UITENLANDSE :A

ZICH LOSMAKEN VAN !MERIKA EN DE VERPLICH

KEN *OSEPH ,UNS SPEELDE DAARIN DE HOOFDROL

TINGEN DIE &RANKRIJK IN HET KADER VAN DE

(IJ KRIJGT IN DE BIOGRA«E VAN 7ESSELING DE

NAVO WAS AANGEGAAN &RANKRIJK MOEST BE

NODIGE AANDACHT $E .EDERLANDSE REGERING

SLISSEN OVER ZIJN EIGEN DEFENSIE EN BESCHIK

DAARIN KRACHTIG GESTEUND DOOR DE CHRIS

KEN OVER ZIJN EIGEN KERNWAPEN $E 'AULLE ZEI

TENDEMOCRATISCHE VOORLOPERS VAN HET CDA

IN DE JAREN ZESTIG OOK NEE TEGEN TOETREDING

WILDE EEN HECHTE BAND MET DE 6ERENIGDE

VAN 'ROOT "RITTANNIp TOT DE TOENMALIGE %U

3TATEN EN EEN VERENIGD %UROPA OP FEDERA

ROPESE 'EMEENSCHAP -ET EEN "RITS LIDMAAT

TIEVE GRONDSLAG 6OOR .EDERLAND WAREN DE

SCHAP ZOU %UROPA TE VEEL ONDER !MERIKAANSE

6ERENIGDE 3TATEN DE BELANGRIJKSTE BOND
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GENOOT IN DE VERDEDIGING VAN DE VRIJHEID
TEGENOVER DE DICTATUUR VAN DE 3OVJET 5NIE
%N EEN VERENIGD %UROPA WAS HET BELANGRIJK
STE INSTRUMENT VOOR HET BEREIKEN VAN EEN

&RANKRIJK IS EN BLIJFT IN DE WERELD EEN
GEZIEN EN EIGENLIJK OOK WEL MACHTIG LAND
-ACHTIGER DAN REDELIJKERWIJS KON WORDEN
AANGENOMEN $E 'AULLE HEEFT MISSCHIEN

VREEDZAME RECHTSORDE EEN ALTERNATIEF VOOR
MACHTSPOLITIEK VAN EEN GROTE MOGENDHEID
EN EEN MANIER OM MEDE VORM TE GEVEN AAN
DE INTERNATIONALE OMGEVING WAAR .EDERLAND
ZO AFHANKELIJK VAN WAS

)NMIDDELS ZO¥N VIJFTIG JAAR LATER TOONT
DE %UROPESE 5NIE MEER TREKKEN VAN HET
IDEAAL VAN $E 'AULLE DAN VAN DE HOOP VAN
.EDERLAND UIT DE JAREN ZESTIG $E %URO
PESE 5NIE LIJKT VOORAL EEN SAMENWERKINGS
VERBAND VAN REGERINGSLEIDERS EN MINIS
TERS $E #OMMISSIE GELDT ALS DAGELIJKS
BESTUUR ALLANG NIET MEER ALS KIEM VAN
EEN FEDERALE REGERING

*ONJEEFMTUPPOUEF%5 NFFS
USFLLFOWBOIFUJEFBBMWBO%F
(BVMMFEBOWBOEFIPPQWBO
/FEFSMBOEVJUEFKBSFO[FTUJH
NIET IN ALLE OPZICHTEN ZIJN DOELSTELLINGEN
BEREIKT MAAR HIERIN HEEFT HIJ WEL EEN CEN
TRALE ROL GESPEELD $E BIOGRA«E VAN 7ES
SELING MAAKT DAT BIJZONDER INZICHTELIJK
!LS JE TOCH IN &RANKRIJK OP VAKANTIE GAAT
NEEM DIT BOEK DAN MEE
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(EEFT U EEN STUKJE WARMTE OVER )K WIL GRAAG SAMEN MET U ONTDOOIEN
5 KRIJGT RODE WANGEN BIJ DEZE CONFRONTERENDE VRAAG
7EET U WAT HET VERSCHIL IS TUSSEN EEN MENIGTE EN EEN MENSENMUUR
5 DENKT WELLICHT TE WEINIG NA OVER HET AFWIJKENDE
.EEM HET MEE IN UW LEVENSCYCLUS (ET ZAL U GOEDDOEN
5 HOUDT NIET VAN KAMPEREN 4OCH BENT U NOMADISCH VAN AARD
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Ter introductie

Is er toekomst voor christelijke politiek? In elke periode van electoraal verval van christelijke partijen komt deze vraag aan de orde. Dat
gold voor de jaren zeventig – ‘Sterven in elkaars armen’ heette het, toen
arp, kvp en chu fuseerden –, het gold in 1994, en het is het geval in 2012.
Binnen het huis van de christendemocratie is momenteel opnieuw
sprake van een zekere verlegenheid rond de vraag hoe het christelijke met
het politieke kan worden verbonden. ‘Wat ik geloof, is irrelevant voor de
politieke standpuntbepaling’, zo klinkt het steeds vaker.
Waarom dat ongemak? Waarom lukt het ons niet goed om woorden te geven aan de verhouding tussen het christelijke geloof en het politieke? Het zal
iets te maken hebben met onze eigen verlegenheid. Het lukt ons nauwelijks
om de christelijke en humanistische bronnen van de westerse cultuur en
democratische rechtsstaat helder te benoemen, vermoedelijk omdat we ons
zelf hebben losgezongen van deze bronnen. Daarnaast zegt die verlegenheid
iets over de kramp in de samenleving. In een ontspannen maatschappij zou het mogelijk moeten zijn elkaar indringende
vragen te stellen over de subcultuur – religieus of nietreligieus – waarin we geworteld zijn en die van invloed
is op onze politieke meningsvorming. Het ongemak
hangt ten slotte ongetwijfeld samen met de instrumentalisering van de politiek. De overheid ontleent
haar gezag voornamelijk aan het garanderen van
welvaart en groei. Nu zijn we in de situatie beland
dat velen behoefte hebben aan grote, gewortelde,
richtinggevende verhalen, maar dat politici niet
meer weten hoe ze die moeten vertellen.
* * *

Hoe kunnen we in deze tijd op een zinvolle manier
invulling geven aan christelijk geïnspireerde politiek?
Dat is de hoofdvraag voor deze cdv-bundel. Het misverstand
rond christelijk geïnspireerde politiek is vaak dat politici ‘christelijke
waarden’ aan de samenleving moeten toevoegen. Maar de werkelijkheid is
natuurlijk dat de christelijke politiek een goddeloze samenleving niet van
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de ondergang kan redden. En dat is ook helemaal niet nodig, want religie is
niet verdwenen, ze manifesteert zich alleen op een andere wijze. Het hogere,
zo blijkt uit recente studies, is op allerlei manieren aanwezig in de samenleving, al is het dan steeds minder in institutionele en traditionele vormen.
Een perspectiefwisseling is nodig. Zou een heilzame strategie niet
gelegen kunnen zijn in de benadering van christelijke politiek als een
‘levensvorm’ of een heilzame sociale praktijk (in lijn met de lutherse theoloog Bernd Wannenwetsch en de cultuursocioloog Armando Salvatore)?
Christelijke politiek speelt zich dan niet zozeer af op het Binnenhof of in
de gemeenteraadszaal, maar veeleer in de samenleving zelf. Politiek is dan
vooral een kwestie van zien, van medescheppend handelen en aansluiten
bij de goede initiatieven die er in de samenleving zijn.
Dit cdv-nummer valt in vier delen uiteen. In het eerste deel staan ‘verschijningsvormen van het christelijke in het publieke domein’ centraal.
Paul van Geest laat zien hoe bescheiden Augustinus politiek opvatte: voor
hem was het een kwestie van de orde bewaren en de chaos tegengaan. Bram
van de Beek gaat in op de dunne scheidslijnen tussen godsdienst en ideologie. En Peter van Dam toont aan dat het denken in termen van verzuiling en
ontzuiling misleidend is. Het suggereert ten onrechte een radicale breuk
met het religieuze verleden van voor de jaren zestig.
Het tweede deel, ‘De politisering van religie’, handelt over het hedendaagse spanningsveld waarin religie zich in het publieke domein bevindt.
Theo de Wit schrijft over de politisering en depolitisering van godsdiensten en andere heilsleren. Een absoluut seculiere politiek is onmogelijk,
zo blijkt. Een voorbeeld van de politisering van religie is het toenemende
gebruik van de term ‘joods-christelijke cultuur’. Bart Wallet gaat in op de
zin en onzin van dit begrip. Markha Valenta duidt de veranderingen in het
publieke domein die met de politisering van religie optreden.
In het derde deel staat de verhouding tussen ‘de christendemocratie en het
christelijk geloof’ centraal. Jan Dirk Snel toont aan dat christelijke politiek aan
het einde van de negentiende eeuw tamelijk onverwachts is ontstaan vanuit
een gedeeld optrekken inzake de toenmalige onderwijskwestie. Eginhard
Meijering vraagt zich af hoe en waarom ‘God verdween uit het cda’.
In het vierde deel, ‘Naar een hernieuwde invulling van christelijke politiek’, worden de wegen verkend voor een eigentijdse formule van christelijk geïnspireerde politiek. Het probleem van het cda is dat het is verzand
in een nietszeggend cultuurchristendom. De heersende moderne, burgerlijk-liberale cultuur met haar belangen is het uitgangspunt geworden; de
consensus is doel op zichzelf geworden. Maar hoe moet het dan wel? Hoe
kan het christelijk geloof nog een kritische, verstorende rol vervullen voor
de politiek? Herman Paul introduceert en duidt het prikkelende denken
van Wannenwetsch: christelijke politiek als politics of practice met een naChristen Democratische Verkenningen | Herfst 2012
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druk op het uitoefenen van christelijke deugden, zoals luisteren, vertrouwen en vergeven. Erik Borgman laat zien dat de opvatting van veel christelijke politici over de incarnatie, de ‘lijfwording’ van Christus, bijstelling
behoeft. Ad de Bruijne pleit voor een explicietere christelijkheid. Dat zou
een werkelijke communicatie in het publieke domein mogelijk maken.
* * *

Is er toekomst voor christelijk geïnspireerde politiek? Zonder twijfel, al zal
het voorlopig met iets minder zetels zijn. Dat zij dan zo. Met een aansprekend en overtuigend langetermijnperspectief, een verhaal dat hoop voedt
en daardoor grenzen overstijgt, kan het aantal zetels zomaar weer stijgen.
Nee, de verlegenheid die we kennen rond de verhouding tussen het
christelijke en het politieke zal niet zomaar verdwijnen. En misschien moeten we die verlegenheid zelfs niet willen oplossen. In de term ‘christendemocratie’ zit per definitie al iets van dat ongemak besloten: ‘Christendemocratie’ als verbindende schakel tussen ‘christelijk’ en ‘politiek’. Zo’n
politiek heeft besef van de afstand tussen het Binnenhof en het evangelie.
Juist omdat ze zich bewust is van het menselijke tekort en de hemelse perspectieven, weet het de goede balans te bewaren tussen hooggestemd idealisme en afstompend cynisme.
Een christelijk cda is geen exclusieve club van christenen of een confessioneel cda. Het is veeleer een partij die eenvoudigweg leeft naar de christelijke waarden waarin de rechten en vrijheden van alle burgers gelijkelijk
gerespecteerd en geëerbiedigd zijn: van christenen en niet-christenen, van
gelovigen en niet-gelovigen.
Er is reden om moed te hebben. De christelijke traditie is een traditie
van hoop, de inspiratie van de christelijke idealen geeft moed. Voor het cda
is het van belang om een overtuigende waardeagenda te voeren, die soms
ingaat tegen de heersende cultuur, en die gevoed wordt door het besef hier
een tijdelijke verblijfplaats te hebben. In een cultuur met een toenemende
nadruk op de toepassing van de wetenschap en technologie, zullen vragen
naar de oorsprong, het doel en de waardigheid van mensen alleen nog
maar belangrijker worden.
Wie moed heeft, moppert niet. Die gaat gewoon aan het werk.
Pieter Jan Dijkman, hoofdredacteur van Christen Democratische Verkenningen
ps Dit cdv-nummer is het eerste deel van een trilogie over de drie letters
van het cda. Dit nummer gaat over het christelijke in de politiek (de C
van het cda), en in het volgende nummer staat de democratische rechtsstaat centraal (de D). In het lentenummer van 2013 richten we ons op het
appel van instituties en van het cda (de A). Met deze trits hopen we opnieuw bij te dragen aan de nodige bezinning op de christendemocratie.
Christen Democratische Verkenningen | Herfst 2012
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Het CDA moet sowieso in de oppositie [1]
Ja, het bestuurlijke testosteron moet nu
worden onderdrukt
door Arrie Vis & Hans van den Heuvel
Vis is voorzitter van het CDJA en Van den Heuvel is
bestuurslid politiek van het CDJA.

Verantwoordelijkheid nemen zit in het
bloed van christendemocraten. Dat blijkt
alleen al uit het feit dat er in de periode
1945-2012 geen enkele partij langer regeringsverantwoordelijkheid heeft gedragen
dan het cda en zijn voorgangers. Slechts
acht jaren, de zogenaamde ‘paarse jaren’
tussen 1994 en 2002, stond het cda aan de
zijlijn. Het kan niet anders dan dat zoveel
jaren van polderen, compromissen sluiten
en in de spotlights staan het ideologische
profiel van een partij aantasten. Dat lijkt
afgelopen verkiezingen wederom bij het
cda te zijn gebeurd. De kiezer weet niet
meer goed waar het cda voor staat en wat
een stem op het cda nu eigenlijk ‘oplevert’.
En dat terwijl de voorgangers van het cda
ooit zijn begonnen als sterk ideologische
partijen die waren gericht op emancipatie
en participatie van hun achterban. Regeringsverantwoordelijkheid was daarbij
een middel om de gewenste doeleinden te
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kunnen bereiken en de heldere politieke
agenda in de praktijk te brengen. Daarvoor
was ‘macht’ nodig; een middel bij uitstek
om het doel te bereiken. Maar hoe vaak gebeurt het niet dat het middel uiteindelijk
aantrekkelijker wordt dan het doel? Hebben we ons niet te veel door macht laten
leiden en ons daarmee vervreemd van de
typisch christendemocratische idealen?
* * *
Het cdja heeft er als eerste op aangedrongen een goede herbronning in gang te zetten na de slechte verkiezingsuitslag van
2010. Het Strategisch Beraad was daarvan
de meest prominente vrucht. De herbronning werd echter lastig doordat er voortdurend een regeerakkoord op de opwellende
bron ligt. De partij was te zeer beperkt en
beknot door lopende politieke en bestuurlijke belangen. In dat opzicht kwamen de
recentste verkiezingen voor het cda niet te
vroeg, maar juist op tijd om de last van regeringsverantwoordelijkheid af te werpen
en de herbronning breed te laten indalen
in de partij. Want de nieuwe koers bleek
vooral in de partij te worden beleefd en
kwam niet voldoende terug in het politiekbestuurlijke handelen van de Kamerfractie
en bewindspersonen. Dat is ze overigens
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moeilijk kwalijk te nemen, gezien de gemaakte coalitieafspraken.
Als cdja zijn we zeker geen aanhangers
van het geloof dat de oppositie ons alle heil
en vreugde brengt. In de jaren negentig
schrokken de harde oppositiebanken kennelijk zo af dat profileren onmogelijk werd.
Wat er wel gebeurde, was dat er achter de
schermen stevig werd nagedacht over een
nieuwe politieke agenda voor het cda en
Nederland. De idealen werden geformuleerd, om vervolgens onder de kabinettenBalkenende zo veel mogelijk in de praktijk
te worden gebracht. Dat herbronnen ging
zoals gezegd in de luwte van de oppositie,
daar waar de vruchten van die bezinning
ook het meest vrijelijk door de gehele partij kunnen worden verspreid.
Met de verkiezingsuitslag van 2012 is het
herbronnen in oppositionele vrijheid geen
weloverwogen keuze, maar een voldongen
feit dat door de kiezer is bepaald. Het cda
is op geen enkele manier nodig om in de
Tweede Kamer aan een meerderheid te komen. Een grote vvd en PvdA is wat de kiezer
kennelijk wil; voor het eerst in vele jaren
kunnen twee partijen weer een kabinet vormen. Dan is het onbestaanbaar dat het cda
zich daar met dertien zetels nog tussen probeert te wringen. Het bestuurlijke testosteron moet even worden onderdrukt. Dat is
wellicht niet leuk, maar wel zo realistisch.
En natuurlijk gaan er nu politieke zaken tot
ontwikkeling komen waar we verschrikkelijk tegen zijn. Zonder enige twijfel waren
we er graag op alle mogelijke manieren
voor gaan liggen.
Maar met dertien zetels kun je weinig barricades opwerpen zonder uiteindelijk zelf
te worden vermorzeld door de grote partijen die over je heen walsen. Successen
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van een kabinet worden primair aan de
grootste partij toegerekend; zie de felicitaties die Jan Kees de Jager in Europa kreeg
voor de verkiezingsoverwinning van ‘zijn
partij’, de vvd . Op straat merken we dat
het vooral de partij van de premier is die
bekend is; juniorpartners worden al snel
vergeten. Dat komt ook naar voren in het
feit dat een juniorpartner in de coalitie zelden electoraal succes boekt; dat gold voor
zowel D66 als de ChristenUnie.
* * *
De gewenste heropleving van het cda kan
slechts plaatsvinden in de politieke arena
die de Tweede Kamer is. Wij hopen daar op
een overtuigd cda dat de aanval inzet tegen anonimisering en verloedering en dat
nadrukkelijk stelling neemt tegen de economisering van menselijke relaties. We roepen de fractie op te komen met een scherp
maar verantwoord verhaal rond lastige

We roepen de fractie op te komen
met een scherp maar verantwoord verhaal rond lastige
medisch-ethische kwesties
medisch-ethische kwesties. Durf het cda
te profileren als een partij die ruimte geeft
aan lokale gemeenschappen en de macht
van de centrale overheid terugbrengt naar
de samenleving. Zo worden mensen gestimuleerd tot een actieve rol in hun eigen omgeving. We hopen op een forse heropleving
van christendemocratische waarden en visionaire vergezichten. Wanneer die zonder
schroom en doorgeschoten nuance worden
verkondigd, voorzien wij dat een vernieuwd
cda uit de electorale as zal verrijzen.
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Het CDA moet sowieso in de oppositie [2]
Nee, het welzijn van de natie heeft altijd
vooropgestaan
door Bart Jan Spruyt
De auteur is voorzitter van de Edmund Burke Stichting en columnist van Elsevier.

ook de wind van de tijdgeest in de rug heeft.
En al helemaal niet in de handen van een
clubje liberalen – in 1878 aangevoerd door
Kappeyne van de Coppello – dat een deken
van eenheid over het land wil spreiden die

Een van de meest constituerende gebeurte-

voor minderheden niet minder dan verstik-

nissen in de geschiedenis van de totstand-

kend is. Het is niet aan de staat de grenzen

koming van de christendemocratie in Ne-

van de publieke ruimte te definiëren.

derland is het volkspetitionnement van 1878.

Zelf als populistische beweging begonnen,

Dat petitionnement was een buitenparle-

begrijpt de christendemocratie, in de tweede

mentaire actie waarmee duizenden antire-

plaats, dat in de stem van nieuwelingen vaak

volutionairen protesterend duidelijk wilden

een terecht verwijt aan het falende politieke

maken dat zij als bevolkingsgroep niet in het

systeem doorklinkt. Die stem, hoe irritant

parlement gerepresenteerd werden. Aanlei-

ook, moet binnen het parlementaire systeem

ding was een liberale onderwijswet die de po-

gaan participeren en daarin integreren, zo-

sitie van het bijzonder (christelijk) onderwijs

dat het parlement de stem van alle kiezers

nog moeilijker zou maken. De leider van de

vertegenwoordigt. Vandaar het besluit van

volksopstand, de charismatische Abraham

het cda in 2010 om verantwoordelijkheid te

Kuyper, organiseerde in naam van het volk

nemen voor een constructie waarin de pvv

wantrouwen tegen een liberale elite die een

een minderheidskabinet gedoogde en in ie-

politiek systeem domineerde dat geen af-

der geval mee ging doen. In de hoop en ver-

spiegeling was van de samenleving. Dit ven-

wachting dat het respect dat daarmee aan de

ster in de canon van de christendemocratie

pvv werd bewezen, bij die partij tot een hou-

leert ons dat in ieder geval drie kenmerken

ding zou leiden die tot de integratie (en daar-

tot haar wezen behoren.

mee sublimatie) van begrijpelijke woede en

* * *
Christendemocratie hecht, in de eerste

rancune zou leiden. Dat het mislukt is heeft

plaats, aan een parlement dat de samenle-

Voor de christendemocratie, in de derde

ving getrouw weerspiegelt. De politiek mag

plaats, heeft het landsbelang altijd voorop-

niet in de handen vallen van een kleine groep

gestaan. Alhoewel ontstaan vanuit de behoef-

of partij of stroming, hoe geruchtmakend die

te om als groep of partij tot de politieke natie

zich ook weet te presenteren of hoezeer die

door te dringen, is de christendemocratie als
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geaccepteerde politieke stroming steeds uit

dities en gewoonten in stand te houden die

geweest op het welzijn van de natie als ge-

een samenleving goed doen leven. En een

heel. Door iedereen ruimte te laten, binnen

nieuwe moraal die weer een beroep doet op

de grenzen van wet en Grondwet, en door

het fatsoen van burgers, bestuurders en po-

voortdurend te appelleren aan een moraal

litici, en die de samenleving als geheel een

die het fundament vormt die zowel de demo-

nieuw bezielend verband geeft.

cratische rechtsstaat als de vrije markt no-

Deze christendemocratische missie is chris-

dig heeft om goed te kunnen functioneren.

telijk-sociaal, conservatief en gezond rechts

Dat fundament ontstaat en wordt in stand
gehouden door de vorming van mensen,
door opvoeding en goed onderwijs. Dat appel op moraal en cultureel fundament – van
Van Agt tot Balkenende en Buma – heeft de
christendemocratie altijd tot een conservatieve stroming in de beste betekenis van het

De christendemocratische
missie is christelijk-sociaal,
conservatief en gezond
rechts ineen

woord gemaakt.
* * *
Vanuit die gerichtheid op het welzijn van de

ineen. En schaamt zich ook niet voor de C in

natie als geheel heeft de christendemocratie

de kerkleden op het cda, in 2010 en 2012 was

altijd in het midden van het politieke spec-

dat minder dan een kwart. Christenen willen

trum gestaan – tegenover de uitersten van

blijkbaar best vanuit hun geloofsovertuiging

staatsalmacht en absolute vrijheid (natuur-

stemmen, maar dan moet er voor hen wel wat

lijk ook vanuit het besef dat dat uiteindelijk

te kiezen zijn, anders – beseffen zij – kunnen

communicerende vaten zijn), en beide uiter-

ze net zo goed naar vvd of pvv uitwijken.

sten zo veel mogelijk met elkaar verzoenend.

Het kan niet anders of een partij met deze

In dienst van dat nationale belang heeft de

identiteit zal opnieuw bereid zijn het lands-

christendemocratie een programma ontwik-

belang zwaar te laten wegen wanneer in de lo-

keld waarin rentmeesterschap, zorg en duur-

pende kabinetsformatie opnieuw een beroep

zaamheid, een kernnotie waren. Financiële

op haar zou worden gedaan (al is dat onwaar-

duurzaamheid omdat belastinggeld duur

schijnlijk). Maar wat is er erger dan vanuit

is en het geen pas geeft onze problemen op

de oppositiebanken te moeten toezien hoe

toekomstige generaties af te wentelen. Zorg

een land wordt gesmoord onder een paarse

voor de schepping, dat wil zeggen: groene

deken van een sociaal-liberale meerderheid

duurzaamheid door het aanboren van nieu-

die slechts materiële belangen dient en met

we technieken en nieuwe energiebronnen.

(religieuze) minderheden weinig coulance

Verbinding met onze medeburgers, met vo-

zal hebben? De reden waarom de christen-

rige en toekomstige generaties om datgene

democratie zich heeft georganiseerd, is de

wat is bewaard en opgebouwd niet te verju-

komende jaren opnieuw in het geding. Het

belen maar aan onze kinderen na te laten, in

is een beetje raar, zo niet onverantwoord, om

een betere staat dan wij het hebben ontvan-

dan langs de zijlijn in je navel te gaan zitten

gen. Sociale ecologie, om de instituties, tra-

staren.
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ACTUALITEIT
We willen een ‘groot verhaal’!
door Léon Frissen
De auteur is oud-gouverneur in Limburg en was
voorzitter van de commissie die in 2010 de verkiezingsnederlaag van het CDA onderzocht en Verder
na de klap publiceerde.

tijdens een moeizaam proces van revitalisering. Uitglijers over de kwestie-Mauro en de
Hedwigepolder strooiden extra zout in lang
niet geheelde wonden. Lijsttrekker Sybrand
van Haersma Buma was weliswaar onomstreden, maar kon door deze omstandigheden,
ten opzichte van de andere kandidaten, niet

Bij het CDA is sprake van een merkwaardige paradox: de verkiezingsprogramma’s ademen een solide,
betrouwbare en behoudende koers,
maar in de beeldvorming domineert
de weifelachtigheid. Er is behoefte
aan ‘een groot verhaal’, met wervende leiders en waardevolle politiek.

in de winning mood komen.
Het operationaliseren van de aanbevelingen
van Verder na de klap was in volle gang, maar
kreeg omwille van de tijdsdruk weinig ruimte. Het rapport van het Strategisch Beraad,
Kiezen en Verbinden, was een eerste aanzet.
En toen waren er weer nieuwe verkiezingen.
De goed verlopen oefening rond de lijsttrekkersverkiezing was vervolgens de opmaat
naar de verkiezingen van 12 september 2012.
Mijn stelling is dat dat het cda heeft opge-

Vaak zijn commentatoren in het buitenland

broken. De interne organisatie van het cda is

beter in staat een overzichtelijk beeld te

broos, niet van deze tijd. De verantwoorde-

schetsen van de politieke situatie dan com-

lijkheden bleven onduidelijk en verdeeld. Op

mentatoren in eigen land. Zo duidden de

de vroegere ‘ijzeren ring’ was voorheen veel

buitenlandse media al een week voor de Ne-

kritiek, maar ‘geen ring’ is het andere uiterste.

derlandse parlementsverkiezingen van 12

Ik bespeur een grote afstand tussen potentieel

september jongstleden op een uitzichtloze

cda-electoraat en de vertegenwoordigers in

positie van het cda: ‘Nach der historischen

de partijorganen als het gaat om de koers die

Wahlniederlage von 2010 droht eine weitere

zou moeten worden gevaren. De kern van het

Schlappe.’1 De partij kreeg de rekening ge-

probleem – dat zowel aan de orde komt in mijn

presenteerd van een kabinet dat, zoals ande-

rapport als destijds in het rapport van de com-

re kabinetten de laatste tien jaar, niet de volle

missie-Gardeniers, uit 1994 – is ‘dat de partij

periode van vier jaar kon uitzitten. En de par-

die wil uitstralen “samen meer te kunnen”, de

tij recupereert nog steeds van twintig zetels

band in eigen gelederen is kwijtgeraakt’. En bo-

verlies als gevolg van een falend kabinet-Bal-

vendien blijft de ontworteling het electoraat in

kenende iv – zonder pvv. Terecht in de slag

de greep houden, ook bij PvdA en vvd. Zo kre-

met een inhoudelijke en organisatorische

gen we te maken met de ervaring van ‘Dutch

reconversie. Partijtwisten over de samen-

Christian democratic wild swings’.2

werking met de pvv waren bijkans dodelijk

Christen Democratische Verkenningen | Herfst 2012

* * *

We willen een ‘groot verhaal’!
Léon Frissen

15
Het cda heeft nu voor het eerst minder dan

acht de poging daartoe door het Strategisch

1 miljoen kiezers weten aan te spreken. Zelfs

Beraad. De missie van het ‘radicale midden’

in gebieden waar de sgp en de ChristenUnie

was snel uitgewerkt: het miste overtuigings-

vanouds goed scoren, haalt de vvd met ge-

kracht en kon de kern van de partij niet mo-

mak de eerste plek. In de steden is het nog

biliseren.

schrijnender. Globaal stemde minder dan 5

Als voorzitter van de evaluatiecommissie

procent in de grote steden op het cda.3 De

sprak ik in de zomer van 2010 met vele hon-

overstap van cda, naar met name vvd, is ge-

derden kiezers en gekozenen. Wat hen voor-

makkelijk gemaakt, nu waardeoverdracht

al stoorde was dat er niet geluisterd werd,

voornamelijk via ambtelijke instituties of de

dat er geen leiderschap werd getoond. Zaken

markt verloopt en nog nauwelijks via verban-

werden op hun beloop gelaten. Vele malen

den van mensen in de samenleving. Het kie-

kwamen de oude culturele tegenstellingen

zerslandschap in Nederland is in 2012 over-

tussen ‘noord en zuid’ daarbij aan de orde

wegend vvd-blauw gekleurd. Het contrast

die de samenstellende delen van het cda van

kan niet schriller met het groene landschap

oudsher onder spanning zetten.

van 2007, toen het cda nog met 41 zetels de

Er is eerder sprake van een groter wordende

grootste partij in de Tweede Kamer was. Rood

kloof, dan dat leiders trachten het ‘samen on-

bleef de overwegende kleur in de noordelijke

der een dak’-gevoel voor potentiële kiezers

provincies, de grote steden en enkele steden

van het cda te overbruggen. Het missionaire

in het zuiden. Zo verliest het cda in een paar

(de ‘C’) is verloren geraakt. Het activisme (de

jaar tijd 70 procent van zijn aanhang.

‘A’) is geen alledaagse vaardigheid meer van

De volatiele kiezer wilde niet kiezen voor een

de gekozene, verstrikt als hij is geraakt in de

partij die in de weer was met contraproduc-

octopus van de bureaucratie. Het democrati-

tieve bewegingen, niet zozeer in bijeenkom-

sche (de ‘D’) wordt in eigen gelederen onvol-

sten van de partij, maar zeer zeker in de me-

doende beleefd als een verworvenheid van

dia. Natuurlijk waren er aanzetten, na 9 juni

deze tijd, waar ‘one man, one vote’ er steeds

2010, om ‘inhoud en profiel’ te verbinden met

meer toe zal gaan doen. Meerderheids- en

de kiezer. Natuurlijk waren er ontluikende

minderheidsbesluiten worden te weinig ge-

ideeën om de partij te vernieuwen, nieuwe

respecteerd en daarna te veel uitgelegd met

organisatievormen te zoeken, om niet verder

het blijven zoeken naar het eigen gelijk.

geïsoleerd te raken van een opkomende netwerksamenleving. Maar de bereidheid om

* * *
Wat mij opvalt is dat veranderingen in de

snel een nieuwe antenne te ontwikkelen voor

partijcultuur, het bouwen aan onderling

de taal en codes van de eenentwintigste eeuw

vertrouwen en openheid, moeilijk op gang

voelde ik onvoldoende. ‘Zet de luiken open’,

komen. Ook de opbouw van een netwerk van

was een van de aanbevelingen. Agendeer die

kennis en kunde dat aansluit bij de samenle-

thema’s die bij het cda passen.

ving en gebaseerd is op lotsverbondenheid

Maar tijdens de laatste weken van de cam-

en gemeenschapsvorming kwam niet of nau-

pagne werd duidelijk dat het cda kwetsbaar

welijks op gang. Er zou actief en iedere dag in

bleef. De zaken waren niet op orde. Niet alle

grote kring nagedacht moeten worden over

neuzen wezen in dezelfde richting, onge-

de toekomst van politieke partijen, over de
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architectuur van de Europese Unie en de rol

‘Het cda wanhoopt. Nog een paar verkie-

van Nederland daarbinnen, over de verhou-

zingen en de laatste cda’er kan het licht

ding tot de megatrends die zich aandienen:

uitdoen’ is een gebezigde term in de me-

de schuldconsolidatie, de nieuwe economi-

dia. Zijn er nog kansen? Dwars of radicaal

sche krachten in de wereld, de groei van de

door het midden of anderszins? Ik heb de

wereldbevolking, de energie- en grondstof-

volle overtuiging dat die mogelijkheden

fenschaarste, de digitalisering. Om zodoen-

voor het grijpen liggen. Het uitvoeren van

de op zoek te gaan naar een nieuwe missie.

Verder na de klap is wel essentieel.

Een missie van ‘het zijn en niet van het heb-

1. Een verankering van onze waarden in

ben’, die niet is verinnerlijkt, niet is gevuld

de samenleving hangt niet af van nieuwe

en niet wordt voorgeleefd. Het voorleven van

woorden, maar van nieuwe wegen om het

(lokale) leiders van het cda in de (maatschap-

te oefenen en in de praktijk te brengen.

pelijke) verbanden van mensen is essentieel.

Een nieuw kompas om mensen de weg te

Te veel en te vaak is verkeerd voorleefgedrag

wijzen naar een beschaafde toekomst. Het

zelfs onderwerp van gesprek.

gaat erom door te zetten. Het vermogen

Het indringendste wat ik ervaar is de onbe-

om terug te keren naar de essentie van een

kendheid van nieuwe generaties met ‘het

nieuwe missie om daarna nieuwe stappen

grote verhaal’. Een ‘ingebakken cultuurkri-

voorwaarts te zetten.

tische houding richting een samenleving

Vanaf het ontstaan van het cda, nu ruim

van anonimiteit en bureaucratie’, die de on-

een generatie geleden, ben ik dagelijks

langs overleden prof. dr. Alfons Dölle in Ver-

betrokken bij de activiteiten en initiatie-

der na de klap als wezenskenmerk van het

ven van deze beweging. Er moeten nieuwe

cda duidde, krijgt daardoor steeds minder

stappen voorwaarts gezet worden om te

weerklank. De ‘C’ van de partij heeft zelfs

vitaliseren. Daar hoort verdieping, verhef-

kiezers op de Veluwe er niet van weerhou-

fing en verzoening bij, maar vooral ver-

den massaal op de vvd te stemmen. In het

menselijking. Omdat wij staan voor een

zuiden is het missionaire van het cda als

waardegemeenschap die de kwetsbaarheid

volkspartij verdampt door een gebrekkige

en de kracht van het eigen bestaan nooit

kritische houding op het door de maakbaar-

uit het oog mag verliezen. En dat geldt

heidsgedachte

voor gewone en ongewone leden.

gedreven

functionalisme

binnen de overheid. De kleinschaligheid

2. Volatiliteit en onvoorspelbaarheid van

van de duizenden maatschappelijke instel-

verkiezingen zijn voor iedere politieke be-

lingen in het zuiden is verdwenen en daar-

weging een last, maar ook realiteit. Het komt

mee de betrokkenheid en vrijwillige maat-

erop aan bij verkiezingen een van de hots-

schappelijke participatie. De paradox is dat

hots te zijn. De gunfactor gaat dan gauw een

van de toekomstige samenleving weer meer

rol spelen. Het cda kende dat band wagon-

maatschappelijke betrokkenheid wordt ge-

effect tijdens de regeerperiodes van Lub-

vraagd en dat zich nieuwe initiatieven van

bers en Balkenende, de PvdA met Bos en nu

vermaatschappelijking (voorheen particu-

met Samsom, en de vvd met eerst Bolkestein

lier initiatief ) aandienen.

en nu met Rutte. Volatiliteit en onvoorspel-

* * *
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samenleving aan de orde. Het natuurlijke ge-

in de marges van het politieke landschap

zag van voorheen is verdwenen.

is teruggedrongen zijn er kansen om ver-

3. Een politieke beweging die naar buiten ver-

kiezingsprogramma’s voor de komende

kondigt dat ‘samen kunnen we meer’ ertoe

gemeenteraadsverkiezingen

doet, wordt afgestraft als dat naar binnen toe

te formuleren. Ook hier zou het adagium

op zijn minst niet ook zo wordt beleefd. Met

van Alfons Dölle moeten gelden dat meer-

activistisch

het gevolg een onzekere koers en onhelder-

dere stromen binnen een federatief cda

heid op veel punten, hetgeen voor kiezers

mogelijk zouden moeten zijn. Met andere

geen verankering tot gevolg heeft. ‘Gedoe’ le-

woorden: gemeentelijke cda-afdelingen

vert nooit electorale winst op. Ook de pvv en

kunnen veel leren van hoe nieuwe lokale

GroenLinks hadden daar last van.

partijen zich voorbereiden op de komende

4. Kiezersonderzoek leert dat disproportio-

verkiezingen voor de gemeenteraad.

neel veel cda-kiezers in het midden, oosten
en vooral zuiden van het land naar de vvd

* * *
De weg van herstel is een moeilijke. Maar

zijn overgestapt en hiermee aangeven dat een

een begaanbare. De adel van het cda-

weifelende koers wordt afgestraft. Bij het cda

model verplicht tot een steeds opnieuw

is sprake van een merkwaardige paradox die

oefenen en disciplineren van een waar-

doorbroken moet worden: onze verkiezings-

depatroon. Het grootste gevaar van het

programma’s ademen een solide, betrouw-

onbehagen en de wanhoop die je nu in

bare en behoudende koers, maar in de beeld-

sommige kringen tegenkomt is dat deze

vorming wordt vervolgens weifelachtigheid

een selffulfilling prophecy zijn. Er is geen

uitgestraald. Ook het Vlaamse cd&v heeft hier

enkele reden om niet in de eigen kracht

last van, waardoor veel kiezers zijn vertrokken

te geloven. Er is vooral behoefte aan ‘een

naar de nva. Duitsland is tot nu toe een uitzon-

groot verhaal’, met wervende leiders en

dering en kent nog geen wild swings. Dat komt

waardevolle politiek, en met initiatieven

doordat cdu/csu sinds Konrad Adenauer geen

waar Limburgers en Friezen zich weer be-

ruimte laat aan de rechterkant. En dat heeft

haaglijk bij gaan voelen. Wie steekt het

weer alles te maken heeft met de lessen die de

spirituele haardvuur aan?

Duitsers na ‘Weimar’ leerden.

Noten

5. Het oude dogma van de ‘gespreide verantwoordelijkheid’ moet in eigen kring
een pregnantere plek krijgen. Het cda
zou zich in de regio’s en de steden moeten
ontwikkelen als een activistische partij.
Nieuwe lokale partijen als Leefbaar Rotterdam (tegen de overheersende bestuursstijl van de PvdA), Leefbaar Utrecht (tegen
grootscheepse centrumplannen) en Red
Amsterdam (tegen de Noord-Zuidlijn) zijn
daar goede voorbeelden van. Nu het cda
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De hand aan de ploeg
door Wim Deetman

voortgaande proces van secularisatie. Daar-

De auteur is lid van de Raad van State, oud-minister en oud-burgemeester van Den Haag.

aan wordt wel de conclusie verbonden dat
dat proces eens de bijl aan de wortel van het
cda

zal zijn. Dat is mogelijk, maar die con-

clusie overtuigt toch onvoldoende, gezien

De akker heeft een magere oogst
gehad en ligt er verlaten bij. Dan
rest maar één ding te doen, en dat
is de hand aan de ploeg slaan. Het
CDA zal enkele belangrijke en grote
thema’s moeten kiezen, thema’s die
er voor de partij toe doen, zoals rentmeesterschap, zorg en de betekenis
van de klassieke grondrechten.

de ups en downs in de voorgaande cijferreeks en de cijferreeksen van andere partijen bij wie de secularisatie geen rol speelt.
Wel is zeker dat voor velen de vanzelfsprekendheid om vanwege het christelijk karakter op het cda te stemmen zo goed als is
verdwenen. Bij verdere ontkerkelijking zal
ook het laatste stukje vanzelfsprekendheid
spoedig tot het verleden behoren. Dit betekent dat het cda als politieke beweging zich
dient te concentreren op een overtuigend
en glashelder verwoorden van wat het po-

De feiten zijn dat het merendeel van hen die

litiek nastreeft, en dat het degenen die dit

in de afgelopen pakweg 25 jaar op het

cda

gedachtegoed moeten uitdragen zorgvul-

hebben gestemd, onze partij nu ongeschikt

dig dient te selecteren. De afgelopen 25 jaar

vindt voor het dragen van regeringsverant-

heeft laten zien dat dat mogelijk is.

woordelijkheid en, zoals het er nu naar uit-

2. Er zijn naast de kerken veel christelijke

ziet, de deur naar de Trêveszaal heeft geblok-

organisaties die op maatschappelijk terrein

keerd. De cijferreeks van op- en neergang

werkzaam zijn. Een (soms klein) deel daar-

zegt voldoende: in 1989 nog 54 zetels in de

van, dat zich verbonden voelt met een kerk,

Tweede Kamer, maar via 34 zetels in 1994, 44

kiest voor het

in 2003 en 21 in 2010 zijn we nu op het diep-

van degenen die zich voor die organisaties

tepunt van 13 zetels uitgekomen. De feiten

inzetten. Terecht oriënteren kerken en orga-

evenals een (klein) deel

diep, omdat

nisaties zich op een breed politiek spectrum.

persoonlijke idealen gebroken zijn. Welke

Toch zou men verwachten dat een volkspar-

oorzaken heeft het zetelverlies, met name bij

tij, zoals het cda wil zijn, geïnteresseerd is in

de laatste verkiezingen, en wat nu te doen?

wat er in kerken en organisaties leeft. Voor de

* * *
Waarom zo’n grote teruggang? Een aantal

realisering van politieke idealen is het nodig

elkaar versterkende redenen kan zonder vol-

standers. Het staat niet vast of landelijk het

ledig te zijn genoemd worden.

cda,

1. Een weerbarstige omstandigheid is het

de bewust is geweest. Strikt genomen geldt

schokken menig trouw

cda-lid

cda,
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dit in relatie tot alle organisaties en groepen,

Door de sterke focus op één persoon worden

christelijk of niet. Overtuigen en overtuigd

politieke partijen kwetsbaar. In ieder ge-

willen worden is niet alleen een zaak van in-

val past die focus niet in de cultuur van het

terviews, debatten en het politieke handwerk

cda.

op het Binnenhof, maar ook van er intensief

schap biedt meer continuïteit, minder kans

op uit trekken, binnen en buiten de partij.

op fouten, meer mogelijkheden tot correctie

3. Het gaat er niet alleen om duidelijk te zijn

en – wat het belangrijkst is – een krachtiger

in wat we politiek willen bereiken. In onze

uitdragen van onze idealen. Ook wordt zo

politieke visie worden wij geïnspireerd door

beter uitdrukking gegeven aan de idee van

het evangelie. We hebben op tal van manieren

een volkspartij te zijn.

onze uitgangspunten prachtig geformuleerd.

5. Ten slotte moet in deze (nogmaals: niet

De vraag die we ons moeten stellen is of wat

volledige) opsomming de keuze in 2010 voor

we concreet in ons politiek handelen deden

deelname aan het gedoogkabinet-Rutte/Ver-

en doen niet onnodig veraf staat van onze uit-

hagen worden genoemd. Het gaat in dit ver-

gangspunten. Meer in het algemeen gesteld:

band niet om de vraag of destijds Verhagen

onvoldoende samenhang tussen principiële

en Bleker het tot die keuze hadden mogen

uitgangspunten en concreet politiek hande-

laten komen, maar om het gegeven dat een

len maakt ongeloofwaardig en leidt tot een

in omvang belangrijke minderheid van de

door hypes gestuurd politiek optreden. Daar-

leden zich met kracht tegen die keuze heeft

van moet het cda het in ieder geval niet heb-

verzet, en naar men gerust kan aannemen

Een personeel breder gedragen leider-

cda-aan-

ben. Twee voorbeelden in dit verband: onze

een nog groter deel van de trouwe

houding tegenover de vreemdelingen en – tot

hang. Naar die grote minderheid – van leden

de laatste Kamerverkiezingen – onze diffuse

en kiezers – is niets ondernomen om de won-

in het afgelopen

den te helen. Dat had destijds onmiddellijk

opstelling tegenover de

eu

decennium.

en met grote inzet dienen te geschieden,

4. Sinds de val van het laatste kabinet-Balke-

maar bleef achterwege. Hierdoor is de bewe-

nende ontbreekt het in het cda aan overtui-

ging van het cda gespleten gebleven.

gend leiderschap. In dat leiderschap is pas
eind juni van dit jaar volledig voorzien door

* * *
Wat nu te doen? De dag na de verkiezingen

het cda-congres, namelijk met de aanwijzing

begint de volgende verkiezingscampagne. Een

van Sybrand van Haersma Buma als lijsttrek-

nieuwe kabinetsperiode biedt nieuwe kansen.

ker en van de kandidaten op de lijst voor de

De vraag om regeringsverantwoordelijkheid

Tweede Kamer. Zij hebben de taak om samen

te willen dragen zal ons vermoedelijk niet

met Ruth Peetoom en haar collega-partijbe-

worden voorgelegd. Mocht dit onverhoopt

stuurders daaraan invulling te geven. De

wel gebeuren, dan is het aan de fractie om een

periode van een zekere stuurloosheid, meer

afweging te maken tussen verantwoordelijk-

dan twee jaar, is te lang geweest.

heid nemen en het grote risico dat deelname

In dit verband kan niet om het fenomeen

aan een kabinet tot een verder afkalven van de

politiek leider heen gegaan worden; een fe-

gunst van de kiezers leidt. Daarom de vraag:

nomeen dat in de loop van de jaren negen-

wat als politieke beweging nu te doen?

tig helaas ingang heeft gevonden in het cda.

1. Onverkort en met nog grotere inzet de ver-
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anderingen en vernieuwingen waartoe eer-

hypotheekrente aan te pakken en maatrege-

der is besloten, uitvoeren. Misschien moet

len in de pensioensfeer te nemen. Zij zijn aan

er tijdens het werk worden bijgesteld, maar

de orde in het parlement, maar misschien
moet het nog een tandje

nu opnieuw analyseren en
voorstellen tot verbetering
af te wachten is slecht en levert tijdverlies op.
2. Het

cda

als politieke

beweging moet vanaf de
basis worden versterkt en
zelfs opnieuw worden opgebouwd. Dit vergt grote
inzet van allen, in het bij-

Nu opnieuw
analyseren is
slecht en levert
tijdverlies op

zonder van de leden van de

meer zijn. Het gaat er ook
om de overheidsinvesteringen scherper te wegen
op nut en noodzaak. Nu is
er een onevenwichtigheid.
Het fundamentele en vrije
onderzoek

bijvoorbeeld

is op langere termijn een
must om met betrekking
tot innovatie en economi-

beide Kamerfracties, alsmede van het partij-

sche ontwikkeling Europees en mondiaal

bestuur en -kader. Het gaat erom de basis te

een plaats te behouden in de kopgroep. Moet

versterken door te motiveren en te enthou-

niet meer accent gegeven worden aan inves-

siasmeren. Helmut Kohl hervormde in de ja-

teringen in het fundamentele onderzoek?

ren zeventig zijn cdu tot een moderne volks-

In dit opzicht zou nauwer moeten worden

partij. Daar kunnen we nog steeds van leren.

aangesloten bij de aanpak in de Bondsrepu-

3. Er zullen enkele belangrijke en grote the-

bliek Duitsland en Frankrijk, terwijl voor

ma’s van specifieke aandacht gekozen moe-

wat betreft de zogenoemde technologische

ten worden. Thema’s die er voor het cda toe

topsectoren de merkwaardigerwijs gebrek-

doen. Daarbij gaat het erom de samenhang

kige aansluiting op het Brusselse beleid snel

met onze uitgangspunten scherp in het oog

opgeheven moet worden. Er is het risico dat

te houden. Welke thema’s zouden gekozen

Nederland de kip met de gouden eieren aan

kunnen worden?

het slachten is door alleen naar de toepassin-

Allereerst

rentmeesterschap.

Rentmees-

gen te kijken en naar andere investeringen.

terschap brengt, behalve de zorg voor het

Daarnaast is welvaartsverdeling een relevant

milieu en het klimaat, mee dat we de schul-

thema. Voor de kracht van een samenleving

denlast niet afwentelen op onze kinderen.

is het onder meer nodig dat de verdeling van

Dit impliceert het in betrekkelijk korte ter-

de welvaart onder de burgers niet te grote

mijn omzetten van het financieringstekort

verschillen te zien geeft. Sinds de jaren tach-

naar een overschot, om zo de totale schul-

tig is er gedenivelleerd in de sfeer van de in-

denlast van ons land te kunnen verminde-

komens. De vraag moet onder ogen worden

ren. Kort gezegd: een streep halen door die

gezien of de slinger niet te ver is doorgesla-

overheidsinvesteringen die geen of nau-

gen, en of daarmee rekening moet worden

welijks nut hebben en inzetten op verdere

gehouden in het beleid ter beheersing van

vermindering van de meer consumptieve

de collectieve uitgaven. Bovendien moet be-

overheidsuitgaven. In dit verband is het in

dacht worden dat het oplossen van de eco-

ieder geval onvermijdelijk de aftrek van de

nomische crisis alleen lukt met brede maat-
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schappelijke steun. De geschiedenis van de

in de laatste plaats voor kinderen en hun toe-

vs onder president Roosevelt in de jaren der-

komst. Op dit dossier kan het niet blijven bij

tig van de vorige eeuw toont dat aan.

algemene uitspraken. Concretiseringen zijn

Het thema van de verdeling van de welvaart heeft
een

Europese

dimensie.

De eurocrisis leidt tot een
verenging van de kijk op
de

eu,

waarbij financieel-

economische argumenten
en argumenten ontleend
aan het recht van de

eu

de

boventoon voeren. Dit vervreemdt burgers van de eu.
Het gevolg is dat het ideaal
van een Europa van de burgers achter de horizon is
verdwenen. Een

eu

op veel punten nodig.

De betekenis van de
grondrechten
dient een thema voor het
CDA te zijn

dat el-

Verder zal de financiering
van de zorg hoofdbrekens
blijven

kosten.

Daarbij

wordt er in het publieke
debat een nieuw element
naar voren gebracht. De
medische

technologie

drijft de kosten omhoog,
en de vraag die dan wordt
gesteld is tot hoe ver we
moeten gaan. Dit is in de
kern vooral een ethische
vraag. Het cda zou daarop
dienen in te gaan.

ders in de wereld overtuigt, dient gedragen te

Ten slotte zou de betekenis van de klassieke

worden door de burgers in Europa, en wel op

grondrechten een thema voor het

basis van onderlinge verbondenheid, finan-

nen te zijn. De spanning tussen die rechten

ciële soliditeit en betrouwbaarheid. Daarvoor

loopt op. Bedacht moet worden dat de grond-

is onder meer een aanpassing van het demo-

rechten beogen burgers bescherming te bie-

cratisch fundament en een minder technocra-

den tegenover de overheid en in zekere zin

cda

die-

tisch functionerend Brussel nodig.

tegenover elkaar. Bezinning binnen het cda

Het thema van de verdeling heeft ook een

is nodig, niet in de laatste plaats omdat het

mondiale dimensie. Nu zestig jaar ontwik-

ook de vraag is of wij daarmee altijd wel zorg-

kelingssamenwerking

vuldig genoeg zijn omgegaan, vanuit alle

enige

resultaten

laten zien, is er een groeiend idee dat het

burgers bezien.

budget daarvoor kan worden verminderd.
Het is maar de vraag of dat wijs is, en of het

* * *
Deze thema’s zijn alleen voorbeelden ter wil-

mag uit oogpunt van solidariteit. Er is nog

le van de discussie. Hooguit kan men vast-

veel te doen en er zijn enkele grote proble-

stellen dat de vroegere trefwoorden van ge-

men bij gekomen in de sfeer van het milieu

rechtigheid, solidariteit, rentmeesterschap

en de wereldvoedselvoorziening op langere

en gespreide verantwoordelijkheid tot die

termijn.

thema’s hebben geïnspireerd.

Ook de thematiek van het gezin is van be-

Hoe dan ook, de akker heeft een magere

lang. Sybrand van Haersma Buma heeft in

oogst gehad en ligt er verlaten bij. Dan rest

de verkiezingscampagne terecht gewezen op

maar één ding te doen en dat is de hand aan

het belang van gezinnen als metafoor voor

de ploeg slaan. Het is zonder enige twijfel de

zorg voor elkaar, zorg voor ouderen en niet

moeite waard!
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bINNenhof
buitenom
130
door Theo Boer
De auteur is universitair docent Ethiek aan de Protestantse Theologische Universiteit te Groningen.

last en de uitstoot van fijnstof voor de aanwonenden weer gaan toenemen, legitimeert Nederland dat er weer vervuild mag worden. De
impact van die verhoging kan misschien nog
het best worden vergeleken met het opheffen

Sinds kort mogen we op snelwegen 130 ki-

van het rookverbod in openbare gebouwen.

lometer per uur rijden. Het cda had zich in

De knop is om, het signaal staat op ‘doorrij-

het regeerakkoord met de vvd met gedoog-

den’. Nu 130 op bepaalde wegvakken mag en

steun van de pvv gelieerd aan het voorne-

rondom de grote steden de 100 weer terug is,

men om waar dat mogelijk en betaalbaar is,

is de bewijslast omgedraaid. En denk maar

de maximumsnelheid op snelwegen te ver-

niet dat de argumenten van voorstanders

hogen naar 130 kilometer en op sommige

van langzamer rijden snel op instemming

80 kilometerwegvakken naar 100 kilometer.

kunnen rekenen. Dat argumenten tegen

‘Merkwaardig’, zal de één zeggen. ‘Het ver-

de verhoging snedig worden afgedaan met

hogen van de maximumsnelheid is niet be-

dooddoeners als ‘Het valt wel mee’ en ‘We

paald “des cda”.’ ‘Ach’, zal een ander zeggen,

houden de luchtkwaliteit zorgvuldig in de

‘concessies horen nu eenmaal bij coalitie-

gaten’, voorspelt weinig goeds voor de wijze

regeringen en zo’n big deal is het verhogen

waarop bezwaren tegen snelheidsverhoging

van de maximumsnelheid nu ook weer niet.

in de toekomst zullen worden gehonoreerd.

Instemmen met een klaar-met-levenwet, dát

Wat wil je ook? Symboolpolitiek zit per defi-

zou pas een verloochening van het eigen ge-

nitie niet te wachten op een eerlijke weging

dachtegoed zijn geweest!’

van alle pro’s en contra’s.

* * *
Maar door op die manier te relativeren onder-

ing van de bewijslast vormen de discussies

schatten we toch echt die 130 en die 100 kilo-

over de verhoging van de maximumsnelheid

meter. Er gaat namelijk een drietal belangrij-

op de A2 tussen Utrecht en Amsterdam. Twee

ke signalen van uit. Ten eerste is de verhoging

keer vijf, hier en daar twee keer zes rijstro-

een ondubbelzinnige solidariteitsverklaring

ken, de moeder van alle snelwegen. De ver-

aan degenen die vinden dat het met de over-

breding vormde destijds onderdeel van een

matige aandacht voor het milieu maar even

deal tussen vertegenwoordigers met botsen-

afgelopen moet zijn. De maatregel is strijdig

de belangen en visies. In ruil voor de garan-

met afspraken en inzichten op het terrein

tie van een filevrije snelweg haalden omwo-

van natuur, milieu en veiligheid. Terwijl in-

nenden en milieuorganisaties de concessie

ternationale afspraken over de reductie van

van de 100 kilometerlimiet binnen. Maar het

co 2-uitstoot naar alle waarschijnlijkheid niet

duurde niet lang of er stond een farao op die

gehaald kunnen worden en de geluidsover-

Jozef niet meer gekend heeft. De verhoging
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naar 130 kilometer per uur heeft de zaak van

De snelheidsverschillen zullen daardoor toe-

degenen die de overeengekomen grens wil-

nemen. Wie een langzame zuster met 110 in-

den handhaven, allesbehalve goed gedaan.

haalt, loopt steeds meer kans dat een snelle

Het symbool van de 130 en de 100 zit nog

broeder hem knipperend en gesticulerend

ergens anders. De verhoging van de maxi-

op de staart gaat zitten. Het sterk groeiende

mumsnelheid lijkt weliswaar een vrijheids-

aantal ouderen op de weg zal zich door de

recht te behelzen (‘Alleen

snelheidsverhoging

wie

paald niet veiliger en meer

dat

willen,

zullen

sneller rijden; er is geen
plicht’), maar nodigt wel
degelijk ook uit tot harder
rijden. Tien tegen één dat
bij een enquête onder de
130-rijders blijkt dat een
flink aantal van hen oor-

Het CDA heeft
aan deze
koehandel
meegedaan

spronkelijk helemaal geen

be-

welkom voelen.
* * *
Het cda heeft aan deze
koehandel

meegedaan,

zoals het als echte middenpartij wel vaker met
standpunten en waarden
schuift. Daar is niets mis

voorstander van die verruiming was. Veel

mee zolang de partij zich van haar eigen

burgers hebben, terecht, en gelukkig maar,

uitgangspunten bewust blijft, vast voorne-

een groot vertrouwen in de goedheid en de

mens om die alsnog te realiseren zodra zich

wijsheid van de overheid. Als de overheid ho-

daar een politieke meerderheid voor afte-

gere snelheden mogelijk maakt, zal het met

kent. Rentmeesterschap kan in het kader

de milieuschade, het extra verbruik en de

van de mobiliteit weinig anders betekenen

overlast vast wel meevallen. Toch? En zo doen

dan dat automobilisten worden gestimu-

ook mensen die helemaal niet om verhoging

leerd om zo dicht mogelijk in de buurt te

van de maximumsnelheid hebben gevraagd,
er van nu aan toch algauw vijf of tien kilome-

blijven van een snelheid die een zo gering
mogelijke co 2-uitstoot behelst. Natuurlijk

ter bovenop. Ongemerkt.

kan een nieuw kabinet, zeker als de vvd erin

Dat alles maakt, ten derde, het leven op de

meedoet, de 130 kilometermaatregel niet

weg harder. Er zullen altijd mensen zijn die

ineens terugdraaien. Daarmee zou het ver-

– vanwege onzekerheid, ouderdom, omdat

trouwen in de overheid niet zijn gediend.

ze het milieu willen ontzien of puur uit ge-

Maar het is niet te verwachten dat de verho-

zelligheid – ook op de 130 kilometervakken

ging van de maximumsnelheid een erg lang

niet veel harder dan 90 of 100 willen rijden.

bestaan zal hebben.
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Het kunstwerk ‘De Terp van Leidschenveen’, ontworpen door Laurens Kolks. Het gestileerde kerkje
ligt ingeklemd tussen rijkswegen en spoorbanen op een stuk vervuilde grond, dat als geluidswal
dient, in een Vinex-locatie aan de rand van Den Haag. Het kunstwerk zelf is niet toegankelijk.
Foto: Harry Breugom

Dood of wederopstanding? Over het christelijke in de Nederlandse
politiek
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Het christelijke geloof als
steen des aanstoots in de
politiek
Het probleem is niet dat de boodschap van christelijke partijen
door steeds minder mensen serieus wordt genomen, maar
vooral dat deze partijen zelf de bron van hun – oorspronkelijke,
universele en toekomstgerichte – boodschap niet serieus nemen.
Het komt er voor christelijke politici op aan om, soms tegen de
heersende cultuur in, een bewustzijn te ontwikkelen en een taal
te vinden waarin niet het cynisme vanwege het tekort maar
de hoop op verbeteringen doorklinkt. In de christelijke traditie
wordt deze hoop gevoed door drie factoren: men streeft ernaar
Christus na te volgen, wat impliceert dat men de eigen visie niet
ten koste van anderen doorzet, en wat betekent dat men zich
erop richt ontvankelijk te raken voor het goede en heilige dat
zich openbaart in de samenleving.
door Erik Borgman, Pieter Jan Dijkman & Paul van Geest
Borgman is lekendominicaan. Hij is hoogleraar publieke theologie en bekleedt de
Cobbenhagen Chair aan Tilburg University. Dijkman is hoofdredacteur van Christen
Democratische Verkenningen. Van Geest is hoogleraar kerkgeschiedenis aan Tilburg
University en bijzonder hoogleraar Augustijnse studies aan de Vrije Universiteit
Amsterdam en lid van de redactie van Christen Democratische Verkenningen.

Er is momenteel een zekere verlegenheid om het christelijke en het
politieke te verbinden. Binnen het cda zeggen we obligaat dat de christelijke traditie ons ‘inspiratie’ biedt en behulpzaam kan zijn om uit te leggen
wat we bedoelen met noties als compassie, gerechtigheid en solidariteit.
Maar een stapje verder gaan, en uitleggen welke betekenis de christelijke
traditie precies heeft gehad en kan hebben bij de invulling van deze be-
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grippen, en hoe deze traditie van invloed is op de keuzes die wij fundamenteel of dagelijks maken, kunnen of willen we niet.
‘Wat ik geloof, is irrelevant voor een politiek debat’, stelde een cda-wethouder onlangs in nrc Handelsblad.1 De wethouder verwoordt de gedachte
die in bredere kring binnen het cda leeft, en die gedachte houdt verband
met een zekere ontworteling. Het leven in het publieke domein staat los
van dat in het privédomein en de hand die werkt in het publieke domein
hoeft niet te weten wat die in het privédomein doet. Juist deze visie dat het
geloof ‘privé’ beleefd dient te worden hangt samen met het verdwijnen van
het christendom als referentiekader en horizon binnen het cda.
Secularisatie als dwaalspoor
In veel verklaringen voor het electorale verval van christelijke politieke
partijen wordt gewezen op verschijnselen als secularisatie en ontkerkelijking. De ‘secularisatie’ als verklaring aanwenden is echter al te gemakkelijk, omdat de schuld voor een neergang van christelijke politiek te snel
buiten de christelijke politiek zelf wordt gelegd en wordt losgemaakt van
de mensen die hierin werken, die hierin hun ambities najagen en tegelijk
ook hopen een zinvolle bijdrage aan de samenleving te kunnen leveren. Secularisatie wordt, zoals de economie, ten onrechte beschouwd als een natuurfenomeen dat de mens lijdzaam over zich heen moet laten komen. De
kerkvader Augustinus vond zorgen te billijken, maar een dergelijk fatalisme onverteerbaar, omdat iedere oproep tot zorg en verantwoordelijkheid
voor een beter ‘ik’ en een betere samenleving erin wordt gesmoord. Groen
van Prinsterer schreef al eens: ‘Lijdzaamheid past den Christen, doch, waar
de gelegenheid tot werken bestaat, past lijdzaamheid niet.’ De christelijke
traditie is voor alles een traditie die gestalte krijgt door de hoop.
Secularisatie als verklaring voor het verval van christelijke politiek is
ook onbevredigend. Het suggereert ten onrechte een radicale breuk met
het religieuze verleden van vóór de jaren zestig. Maar geloof is niet uit de
samenleving verdwenen – ze heeft
alleen, zoals dit in alle eeuwen
Secularisatie als verklaring
steeds opnieuw is gebeurd, een
andere verschijningsvorm aangenovoor het verval van christelijke
men.2 De kerkhistoricus Diarmaid
politiek is onbevredigend
MacCulloch noemt in zijn overzichtswerk A history of Christianity
het christendom de geestelijke stroming die bij uitstek in staat is in veranderende tijden en plaatsen haar boodschap te incultureren en haar organisatie en verschijningsvormen eraan aan te passen. In deze tijd wordt zij
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minder institutioneel en traditioneel, en meer individueel en dynamisch.
Religieuze identiteiten zijn in deze opvatting steeds minder eenduidig; er
is sprake van liquid religion.
Charles Taylor heeft in zijn A secular age een gedifferentieerdere definitie van secularisatie geïntroduceerd. Secularisatie verwijst in zijn ogen
tegenwoordig vooral naar het feit dat het geloof een optie is geworden.
Geloven is niet langer een normaal onderdeel van het sociale leven, het is
een keuze geworden naast allerlei andere manieren om het leven zin te
geven. Dit plaatst hij tegen de achtergrond van een toenemend pluralisme
in het publieke domein, waarbinnen de optie van het geloof op verschillende manieren kan worden ingevuld. Er is niet zozeer sprake van geloof of
ongeloof, maar van een rijk scala aan religieuze en niet-religieuze posities,
waartussen mensen zich al zoekend en twijfelend bewegen.3
In Nederland heeft de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (wrr) in 2006 met zijn verkenning Religie in het publieke domein al op
deze veranderende vorm van religie gewezen.4 En onlangs publiceerde
Gabriël van den Brink zijn omvangrijke studie De Lage Landen en het hogere. De uitingsvormen van het heilige zijn veranderd, constateert Van
den Brink, maar niettemin vormen voor een grote groep Nederlanders in
de huidige maatschappij nog steeds de traditionele geestelijke, voorheen
door kerken bemiddelde waarden een bron van inspiratie, zowel bij het
leiden van hun persoonlijk leven als bij hun inzet voor anderen en de publieke zaak.5
Deze benadering is geen ontkenning van secularisatie zoals dat klassiek
werd geïnterpreteerd: als ontkerkelijking en als verdwijning van religie uit
het publieke leven. In die zin is er wel degelijk sprake van een secularisering.
Maar ook al vindt de toewijding aan God zoals die in klassieke vormen van
de godsdienst en kerkelijkheid lange tijd gestalte kreeg steeds minder weerklank, Nederlanders zijn niet helemaal van God los. Zij blijven zoeken naar
datgene wat heilig voor hen is, laten zich niet zelden in en aan de randen van
de kerk aanspreken door de figuur van Christus zoals deze zich in het evangelie openbaart, en zij weten zich gedragen door verbanden die al eeuwen
en overal bestaan en die zij dus niet in leven houden, maar die hen in leven
houden. Als wij in deze lijn het christendom en de kerk beschouwen als een
interpretatie- en communicatiegemeenschap (Habermas) die al eeuwen
de hoop op een nieuwe wereld en dus het engagement van mensen in leven
houdt, houdt dit tegelijk in dat zij een tegengif tegen cynisme vormen en
een vrijplaats zijn voor een gesprek over wat heilig is en heilig maakt.
Hans Wiegel schreef onlangs in nrc Handelsblad dat de meeste kiezers
hun geloof niet meer laten meespelen in de partijkeuze.6 Het is de vraag
of hij gelijk heeft. In 2006 behaalde het cda 41 zetels en die waren voor het
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grootste deel te danken aan het feit dat iets minder dan de helft van alle
kerkleden op deze partij stemde (ongeveer 12 procent van de onkerkelijken
stemde cda). In 2010 stemde slechts een kwart van de kerkleden op het
cda (5 procent van de onkerkelijken stemde cda). En in 2012 werden het 13
zetels. Aangezien deze ontwikkeling zich slechts in zes jaar voltrok, is een
andere verklaring plausibeler. De politicologen Te Grotenhuis, Van der
Meer, Eisinga en Pelzer tonen overtuigend aan dat veel mensen die gelovig
zijn best vanuit hun geloofsovertuiging willen stemmen, maar dan moet
wel duidelijk zijn dat de politici aansluiten bij datgene wat zij vanuit hun
geloof van belang vinden.7 Dat is een groter, hardnekkiger probleem voor
de christelijke politiek: het gebrek aan een urgente boodschap, aan een
langetermijnperspectief, aan een verhaal dat hoop voedt en daardoor grenzen overstijgt. Feitelijk is dit niet alleen een probleem van de christelijke
politiek, maar van de gehele politiek.
Instrumentalisering van politiek en politisering van religie
De politiek in het algemeen is aan een toenemende instrumentalisering
onderhevig geraakt: een proces waarin idealen als instrument werden
gezien om kiezers te trekken zonder dat deze werden herleid tot de fundamentele levensopties van mensen. Voor de Tweede Wereldoorlog waren
politieke partijen, die grote delen van de bevolking wisten te mobiliseren,
de uitdrukking van wat er in bepaalde bevolkingsgroepen leefde. Er waren
eerst katholieken, gereformeerden en socialisten. Vervolgens organiseerden deze mensen zich ook politiek en dan vormden hun wereld-, mens- en
godsbeeld de basis voor hun maatschappijvisie, die verankerd werd in
politieke programma’s.8 Na de oorlog kwamen deze programma’s echter
steeds meer zelf centraal te staan. Het ideaal voor de politicus werd toen
dat iedereen die zich in het programma herkende op de betreffende partij
zou stemmen, en daardoor kwamen de idealen die in de programma’s van
de christelijke partijen werden verbeeld en de waarden die erin werden
geponeerd min of meer los te staan van het gelovige wereld-, mens- en
godsbeeld. Tot halverwege de jaren zestig echter bleven mensen in hoge
mate stemmen op de partij die voortgekomen was uit de groep waarin hun
mens- en godsbeeld werd doorgegeven. Dit fenomeen zorgde niet alleen
voor politieke stabiliteit, maar het betekende ook dat wat partijen in hun
programma zetten, geen abstracte idealen waren die moesten worden
gerealiseerd of waarden die tot leven gebracht moesten worden. Het was
omgekeerd: in de samenleving levende perspectieven werden in de partijprogramma’s gecodificeerd.
Vanaf de tweede helft van de jaren zestig werden partijen inderdaad
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wat ze waren gaan denken te moeten zijn: aanbieders op een vrije markt
van waarden en idealen. Gezag ontleenden ze voortaan vooral aan het garanderen van welvaart en de arrangementen van de verzorgingsstaat. Het
leidde tot een blind, door geen enkele beschaving onderbouwd geloof in
economische vooruitgang, in de manipuleerbaarheid van de mens, en in
het streven het concept van ‘de goedheid van de mens’ overbodig te maken.
Het leidde eveneens tot processen als rationalisering, technocratisering
en schaalvergroting. En het uitte zich in het geloof dat burgers noodzakelijkerwijs door individualisering, secularisering en ontzuiling los zouden
komen van de oude zuilen, om als zelfstandige, met rede en morele goedheid behepte wezens hun politieke toekomst uit te stippelen en op basis
daarvan hun politieke keuzes te maken. In zo’n geïnstrumentaliseerd politiek domein is het nauwelijks mogelijk om een gedeelde taal te vinden voor
een langetermijnperspectief, voor wat werkelijk van waarde is, voor wat
ons heilig is – als het al relevant gevonden zou worden.
Naast de instrumentalisering van de politiek is er ook sprake van een
politisering van religie. Deze politisering van religie is te zien bij progressieve denkers en politici die religie beschouwen als een hulpmiddel, een
instrument, bij de integratie van allochtone Nederlanders in de samenleving. Zij is ook te zien bij conservatieve denkers en politici die benadrukken dat andere religies dan het christendom een obstakel zijn voor een geslaagde integratie van nieuwkomers. Het christendom zou voor de laatsten
zowel grondslag van de Nederlandse cultuur als voorwaarde zijn voor een
goede moraal en beschaving. Illustratief voor de politisering van religie
is het sinds 2001 toenemende gebruik van de term ‘joods-christelijke cultuur’. Lange tijd stond de ‘joods-christelijke cultuur’ voor een cultuur van
insluiting: het christendom blijft met het jodendom verbonden. Sinds 9/11
is er sprake van een soort uitsluitingsmechanisme.9 Als een pvv’er zegt:
‘We hebben een joods-christelijke
traditie’, dan bedoelt hij daarmee:
Lange tijd was de vraag hoe aan
‘We hebben een niet-islamitische
traditie.’ Nog afgezien van de vraag
religieuze en culturele diversiteit
of dit eigenlijk wel waar is en of
optimaal ruimte gegeven kon
de islam niet van oudsher aan de
worden. Nu is de vraag hoe
West-Europese cultuur heeft bijze ingedamd kan worden
gedragen, wordt zo op geen enkele
manier duidelijk welke waarde de
joodse en de christelijke tradities in zichzelf hebben en welke betekenis zij
zouden kunnen hebben in de huidige maatschappelijke situatie.
Instrumentalisering van politiek en politisering van religie zorgen
samen voor een omslag in het denken over de pluralistische samenleving
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en de manier waarop we de relatie tussen religie en politiek zien. Lange
tijd was de voornaamste vraag hoe aan religieuze en culturele diversiteit
optimaal ruimte gegeven kon worden. Nu lijkt de hoofdvraag te zijn hoe ze
ingedamd kan worden. Dit is een omslag van ‘ruimte voor’ naar ‘begrenzing van’ het verschijnsel pluriformiteit.
De publieke ruimte als uitdrukking van het volle mens-zijn
Een van de belangrijkste uitdagingen voor de christendemocratie ligt in de
vraag hoe de gemeenschap de publieke ruimte vorm kan geven als plaats
waar verschillen mogelijk zijn, zonder dat die verschillen ons verlammen
of ons elkaar de hersens doen inslaan.
De cultuursocioloog Armando Salvatore heeft aangetoond hoe religies
en religieuze stromingen juist door afstand te houden van de heersende
cultuur ruimte konden scheppen voor een ‘publieke sfeer’ en zich inzetten
voor de behartiging van de publieke zaak. Geestelijke stromingen hebben
een eigen verhaal, dat in de publieke ruimte resoneert en zo een opmaat
kan vormen voor een open gesprek.10 In zekere zin wordt de door Salvatore
opgemerkte distantie al voorbereid door de auteur van de tweede-eeuwse
Brief aan Diognetus, een van de eerste apologetische geschriften waarin het
leven en het geloof van christenen worden verdedigd tegenover hen die de
legitimiteit en geloofwaardigheid hiervan in twijfel trekken. Christenen
leven volgens de auteur ‘in het vlees’ en niet ‘naar het vlees’, waarmee hij
zoveel wil zeggen als dat christenen zich niet helemaal laten bepalen door
de sociale dynamieken die de wereld haar aanzien en spanning geven. Zij
vertoeven weliswaar op de aarde, maar bezien hun leven hier vanuit het
perspectief van de dimensie buiten tijd en ruimte: de hemel. Dat maakt dat
zij zich als balling op aarde ervaren en in het publieke domein vanuit dit
bewustzijn tot een ander antwoord komen op de vraag wat goed leven is
dan wanneer zij deze tegelijkertijd kritische als loyale distantie tot ‘de wereld’ niet zouden hebben ontwikkeld.11
De Duitse lutherse theoloog Bernd Wannenwetsch sluit hierbij aan
door christelijke politiek op te vatten als een ‘levensvorm’ of een heilzame
sociale praktijk. Hij legt de nadruk op het uitoefenen van christelijke deugden als luisteren en vergeven, en de vorm van christelijke politiek die hij
voorstaat dient niet allereerst in Den Haag of in de gemeenteraadszaal te
worden gesitueerd, maar veeleer in de samenleving zelf. Dit sluit aan bij de
manier waarop de christendemocratie is ontstaan als maatschappelijke beweging. Christelijke politiek speelt zich daar af waar de medewerkers van
Resto VanHarte mensen in de wijk een plek bieden om elkaar te ontmoeten, waar jongerenwerkers het gesprek met ontspoorde jongeren aangaan,
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waar buurtbewoners hun eigen wijk leefbaarder proberen te maken, waar
armen te eten krijgen, waar gevangenen worden opgezocht.12
Dit accent op politics of practice heeft een tweeledig front. In de eerste
plaats gaat het in tegen een benadering van politiek als regelgeving en
is het, als in de christendemocratische traditie, gericht op een politiek
als vormgeving van het menselijk samenleven. In de tweede plaats gaat
het in tegen de privatisering en individualisering van geloof en tegen de
neigingen van progressief-liberalen om geloof ‘achter de voordeur’ te situeren. Wannenwetsch’ benadering verzet zich daarmee zowel tegen een
depolitisering als tegen een politisering van het christelijk geloof. Zou dit
accent op politics of practice juist voor christendemocraten, die vanouds
veel waarde hechten aan wat er in de samenleving gebeurt, geen heilzame
strategie zijn?
De C van het cda
Het misverstand rond de christelijke politiek is vaak dat christenpolitici
worden geacht het christelijke in de samenleving in te brengen om een
goddeloze samenleving van de ondergang te redden. Dat is een onjuiste
voorstelling van zaken. In de christelijke politiek wordt immers niet verondersteld dat de samenleving van God los is. Christelijke politiek behelst
het inspelen op het goede dat al aanwezig is en is geworteld in het besef dat
mensen in hun handelen mede de schepping gestalte geven.13
Een christelijk cda is dan ook geen exclusieve club van christenen of
een confessioneel cda. Het is veeleer een partij die leeft naar de christelijke waarden waarin de rechten en vrijheden van alle burgers gelijkelijk
gerespecteerd en geëerbiedigd zijn: van christenen en niet-christenen,
van gelovigen en niet-gelovigen. In de christelijke traditie wordt al tweeduizend jaar een vorm van samenleven geoefend die te herleiden is tot de
betekenis die Paulus en Augustinus aan het woord agapè hebben gegeven.
Deze christelijke liefde gaf het christendom een ongekende en universele
kracht.14 Mensen behoren bemind te worden omdat zij geschapen zijn
naar het beeld van God, zijn mysterie in zich dragen, en daarom nooit
strategisch mogen worden gebruikt – laat staan misbruikt. Zij hebben het
recht en de plicht zich te ontplooien en zo een samenleving te vormen die
niet uit elkaar valt. Als beelddragers Gods hebben mensen immer het verlangen in zich om liefde te krijgen en te geven, en zijn het geen geïsoleerde
individuen. De agapè houdt dan ook het vermogen in – zoals Benedictus
xvi op basis van Augustinus stelde in zijn eerste encycliek, Caritas in veritate – om anderen, ongeacht achtergrond, nationaliteit, geloof, en niet het
zelf centraal te stellen in het leven, en zo tot vervulling te komen.
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De ‘C’ in het cda staat dus niet voor een isolationistische of exclusieve
vorm van christendom. In deze C is de oorspronkelijke bron verwoord, die
herleid kan worden tot de persoon en werkzaamheid van Jezus Christus.
Maar omdat juist hierin de scheiding tussen wat zich in het menselijk hart
afspeelt (het privédomein) en het handelen in het publieke domein niet
getrokken wordt, is in de C ook gegeven dat politieke processen niet autonoom zijn, maar verband houden met drijfveren van mensen. Politieke
processen als autonome natuurwetmatige ontwikkelingen zien vormt een
risico voor elke brede volkspartij, zeker in een tijd van pragmatisme en
postmoderniteit, zoals in het geval van het cda ook een theocratische inslag gevaarlijk zou zijn.
Het onderscheid dat Augustinus maakt tussen de twee steden Jeruzalem
en Babylon is nog steeds zeer dienstig om zicht te krijgen op de verbanden
tussen privé- en publiek domein en, in samenhang hiermee, op wat goed
en wat slecht is aan bepaalde idealen en werkelijkheden. Al in De catechizandis rudibus, geschreven in 399-400, schreef de kerkvader over twee
steden, twee civitates, de ene van zondaars en de andere van heiligen. Op
aarde zijn ze voor het oog moeilijk te scheiden, maar de bewoners onderscheiden zich door hun (onzichtbare) wil.15 Later zocht Augustinus in deze
geest een manier om enerzijds de kerk te definiëren als een gemeenschap
waarvan iedere gedoopte, integer of huichelaar, formeel volwaardig lid is.
Anderzijds wil hij de kerk zien als een gemeenschap van mensen die streven naar een leven zoals Jezus dat had geleid. Deze visie heeft tot gevolg
dat de scheiding tussen de zondige wereld en heilige kerk, Babylon en Jeruzalem, tussen zondaar en heilige, niet zomaar op het oog getrokken kan
worden met behulp van de grenzen van de zichtbare kerk. Soms zijn in dit
verband mundus en ecclesia zelfs uitwisselbare begrippen. De muren maken de kerk niet. Zolang de kerk op aarde is, is zij de Stad Gods zelf, maar
zij is het als corpus permixtum: een gemengd lichaam, waar kaf en koren,
zondaars en heiligen op het oog niet zo gemakkelijk te scheiden zijn.
Toch zullen we nog een stap verder moeten gaan. De visie van Augustinus op de twee steden (ook wel ‘tweerijkenleer’ genoemd) is een buitengewoon behulpzaam concept. Maar we zullen preciezer moeten aangeven
hoe christelijke politiek in deze tijd kan worden opgevat.
Het cda werkt in theorie nog steeds met het model van Abraham Kuyper. Kuyper verwisselde de theocratie voor een manier van denken waarbij
nog steeds sprake is van een publieke christelijkheid. Hij ijverde niet voor
niets voor zaken als de zondagsrust en het ambtsgebed. Kuypers model
was echter alleen mogelijk doordat de christelijke traditie in zijn tijd de
maatschappij nog bepaalde en bij velen nadrukkelijk doorwerkte. Maar
wie in de tweede helft van de twintigste eeuw of later dezelfde doelen wil
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nastreven als Kuyper, ziet zich genoodzaakt zijn streven theocratisch te
funderen: dit is Gods gebod en moet daarom worden gehandhaafd.
Men belandt dan al snel in een vorm van getuigenispolitiek, zoals de sgp
en soms de ChristenUnie die bedrijven. Die valkuil moet het cda zien te
vermijden. Christenen moeten het politieke forum niet gebruiken om vergaande en in de aardse praktijk onbereikbare christelijke idealen als norm
aan de natie voor te houden, want dat strijdt met de bescheiden strekking
van christelijke politiek tijdens het saeculum.16 Maar een andere valkuil is
die van het nietszeggende cultuurchristendom, en daarin dreigt het cda
te verzanden. Het christendom en cultuur komen in dat geval grotendeels
in elkaars verlengde te liggen. Het bezwaar daarvan is dat het christendom
geen enkele kritische rol meer vervult, dat het wordt gereduceerd tot
een abstracte moraal en dat het in de
Het CDA dreigt te verzanden
politiek een zuiver instrumenteel
in een nietszeggend
karakter krijgt.
cultuurchristendom
Christelijke positionering kan in
de politiek een vorm aannemen die
principieel verschilt van pragmatisme en getuigenispolitiek. Voortkomend uit het inzicht dat werkelijke
communicatie niet ontstaat in een kleurloze, vermeend neutrale rationaliteit, brengen juist de uitwisseling en de confrontatie van verhalen waarvan
wij leven en van waaruit wij handelen ons verder. Christendemocratische
politiek zou zich er dan op moeten toeleggen de argumenten, visies en
perspectieven te expliciteren van maatschappelijke praktijken en politieke
voorstellen waarvan op goede gronden kan worden beweerd dat ze in de
lijn liggen van de christelijke traditie en die op goede gronden christelijk
kunnen worden genoemd. Deze gedachte sluit aan bij de observatie van
Salvatore dat de publieke sfeer niet ontstaan is als neutrale ruimte, maar
via de inzet van religieuze stromingen en groepen die zich, op basis van
expliciete visies op wat de samenleving bij elkaar zou moeten houden, inzetten voor de uitwisseling van ideeën hierover. Christelijke politiek levert
een belangrijke bijdrage aan het publieke debat die de basis vormt van de
besluitvorming, wanneer zij een christelijke visie op wie wij zijn, wat onze
situatie is en wat dit voor ons handelen betekent op een zodanige wijze verwoordt dat het tot fundamentele en samenlevingsbrede discussie aanzet.
Hoe zien wij bijvoorbeeld de zorg, nu en in de toekomst, en waarom en met
welke consequenties nu juist zo? Hoe zien wij de ‘communio’, de samenleving, het gezin, het doorgeslagen individualisme, en het gebrek aan evenwicht op individueel en sociaal niveau of het gebrek aan cohesie?17
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Toekomst voor christelijke politiek
Is er toekomst voor christelijk geïnspireerde politiek? Natuurlijk, maar
dan moeten christelijke partijen hun eigen boodschap wel serieus nemen,
deze op een manier presenteren die overtuigend is voor mensen die er in
beginsel aanspreekbaar op zijn, en uit laten dragen door een in de huidige
mediademocratie geloofwaardige leider.
Daarbij is voor het cda een drietal richtlijnen van belang. In de eerste
plaats is het relevant te benadrukken dat christelijke politiek bescheiden
moet maken, simpelweg omdat christenen weten van een ander, toekomend rijk dat niet door mensenhanden gemaakt zal worden. Daarbij is
getuigenis een taak voor de kerk, niet voor de politiek. Het zijn de kerken
die moeten getuigen van het evangelie. Dat relativeert: politiek is niet alles. Het moet de overheid in eerste instantie gaan om de rust en vrede in
het land, ‘zodat de ongebondenheid van de mensen bedwongen wordt’, om
met artikel 36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis te spreken, en zodat
mensen zich in vrede kunnen ontplooien op een manier die zij zelf als
‘goed’ kunnen ervaren.
In de tweede plaats zou christelijke politiek opgevat kunnen worden als
een ‘levensvorm’ of een heilzame sociale praktijk. De nadruk ligt dan met
name op het christelijke mensbeeld – dat wij elkaar gegeven zijn om verantwoordelijkheid voor elkaar te dragen – en het uitoefenen van heel diepe
christelijke deugden zoals luisteren, vertrouwen en vergeven. Luisteren
geeft uitdrukking aan een verlangen om on speaking terms met iemand anders te komen en maakt menselijke interactie mogelijk. Vertrouwen zou de
sfeer van wantrouwen en verdachtmakingen kunnen doorbreken. Vergeven
is het mogelijk maken van een nieuw begin, na geschonden vertrouwen of
onzorgvuldig luisteren. Ze gaat in tegen een cultuur van agressie en vergelding en maakt nieuwe aandacht en vertrouwen tussen mensen mogelijk.18
Soft speech? Bepaald niet. Zolang wantrouwen, agressie en verdachtmakingen bijna vanzelfsprekend deel uitmaken van de politieke arena, heeft
de nadruk op deze deugden juist een tegendraads karakter. Mensen willen
meestal wel deugen, en het gaat er in de politiek niet in de laatste plaats om
dat het ‘gemakkelijker wordt om goed te zijn’ – een slogan van Peter Maurin (1877-1949), naast Dorothy Day (1897-1980) de founding father van de
Catholic Worker Movement.
In de derde plaats zou het cda nadrukkelijker dan nu positie kunnen
kiezen voor thema’s die religieuze minderheidsgroeperingen vaak na aan
het hart liggen. Zo zou het cda pal moeten staan voor de rechten van religieuze minderheden en culturele minderheden. Er is een grote neiging om
noties als gelijkheid en emancipatie boven noties als godsdienstvrijheid te
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plaatsen. Feitelijk is er een overgrote politieke meerderheid die God snel
uit het publieke domein wil verwijderen. De godsdienstvrijheid wordt
door haar ondergeschikt gemaakt aan andere grondrechten – denk aan de
discussie over ritueel slachten; denk aan de discussie over de onderwijsvrijheid; denk aan de discussie over de omgang van de sgp met vrouwen.
Maar de godsdienstvrijheid is uiteindelijk niet gebaseerd op het idee dat
alle godsdiensten intrinsiek goed zouden zijn, maar op de overtuiging dat
mensen alleen maar zelf het verhaal van hun eigen leven kunnen vertellen,
en vanuit dit verhaal kunnen bijdragen aan de samenleving. Uiteindelijk
betekent dit vertrouwen dat de waarheid optimaal zal zegevieren waar zij
in zo groot mogelijke vrijheid gezocht en bediscussieerd kan worden, en
niet waar een vermeende waarheid dwingend aan mensen wordt opgelegd.
De christendemocratie is altijd opgekomen voor publieke waarden. De
toekomst van het cda zal mede afhangen van de vraag of het erin slaagt een
overtuigende waardeagenda te voeren, die soms lijnrecht ingaat tegen de
heersende cultuur, en die gevoed
wordt door het bewustzijn in balDe toekomst van het CDA zal
lingschap te zijn en hier op aarde te
mede afhangen van de vraag of
blijven. In de hele westerse cultuur
het erin slaagt een overtuigende
is er een toenemende nadruk op de
waardeagenda te voeren
toepassing van de wetenschap, op
technocratie, op schaalvergroting.
Dat betekent dat vragen naar de oorsprong, het doel en de waardigheid
van mensen samen met die naar het welzijn van burgers alleen nog maar
belangrijker worden. Zorgen daarover zijn er genoeg. De vraag is of christendemocraten vanuit hun bronnen een hoopvol perspectief weten te ontwikkelen.
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Bram van de Beek en Ad de Bruijne in
deze bundel.
17 Cf. G. de Korte, ‘Heeft de confessionele
politiek afgedaan?’, Trouw, 21 september 2012.
18 Zie de bijdrage van Herman Paul in
deze bundel.
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‘Geordend is de politiek’: het
christendom als fundament
van politiek handelen volgens
Augustinus
In een tijd dat de macht van christelijke bisschoppen in
het Romeinse Rijk toeneemt, verkondigt Augustinus onbeschroomd dat politieke leiders geen volmaakt geluk brengen
en niet veel meer kunnen doen dan voorwaarden scheppen
om de chaos in de wereld tegen te gaan. Dit inzicht vormde
bij hem de opmaat tot een ontkoppeling van religie en politiek. Augustinus’ pleidooi voor zelfrelativering is nog steeds
actueel. In deze wereld moeten politici niet worden omkleed
met een soort sacraal gezag waardoor het zicht op hun
beperkingen vertroebeld raakt.
door Paul van Geest
De auteur is hoogleraar Kerkgeschiedenis aan de Tilburg University en bijzonder
hoogleraar Augustijnse studies aan de Vrije Universiteit Amsterdam en lid van de
redactie van Christen Democratische Verkenningen.

In de vierde en vijfde eeuw nam de invloed van de christelijke bisschoppen enorm toe in het Romeinse Rijk. Dat velen van hen een uitstekende vorming genoten hadden wierp ineens vruchten af. De bisschoppen
hadden het vermogen ontwikkeld de retorische strategieën en praktijken
van de Grieks-Romeinse redenaars te integreren in hun eigen spreken.
Bovendien wisten zij principes uit de klassieke filosofie in te bedden in
hun uitleg van de christelijke boodschap. Zo sloten zij aan bij de cultuur
van de upper class, waar velen inmiddels ook zelf uit stamden.1 Bisschoppen zoals de aristocraat Paulinus van Nola en zijn correspondentievriend
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Augustinus waren zeer bedreven in klassieke retorica, literatuur en filosofie. Zij werden belangrijke personen in de Romeinse samenleving door de
groei van het christendom tot dominante religie, maar ook door hun eigen
bijdrage hieraan. Daarbij kwam dat de aantrekkingskracht van een ascetische levensstijl op de aristocratie eveneens de macht van de bisschoppen
consolideerde, omdat bisschoppen als Ambrosius deze levensstijl hartstochtelijk propageerde.2 Onderzoek naar de handel en wandel van de bisschoppen in het publieke domein heeft verder uitgewezen dat ook andere
activiteiten bijdroegen aan de toename van hun macht en invloed. Naast
hun catechetische, homiletische en liturgische activiteiten ontwikkelden
zij in het Oosten en het Westen programma’s waarin de zorg voor de armen
centraal stond.3 Zij stichtten ook ziekenhuizen.4 En door de staat erkend
als rechter ondervroegen bisschoppen conform de Romeinse procedure
in kwesties met betrekking tot eigendomsrecht, erfenissen of contracten,
het legale statuut van de slavernij, het asielrecht of overspel eerder dan dat
zij in staat van beschuldiging stelden. Augustinus schreef tribuun Marcellinus dat deze ondervraging scherp en heel pijnlijk moest zijn om de
beklaagde uiteindelijk dankbaar te doen zijn voor de evangelische zachtmoedigheid (mansuetudo) die in het oordeel doorklinkt.5 Ook dergelijke
strategieën vergrootten de macht van de bisschoppen, hoewel opgemerkt
dient te worden dat de verhouding van christenen tot andere religieuzen
en filosofische tradities in de pluriforme samenleving van destijds soms
ook onduidelijk was en dat er een zeker ongemak was tussen christendom
en Romeinse cultuur. Maar dat nam niet weg dat in de laatantieke Oudheid
religie geenszins achter de voordeur plaatsvond. In de pluriforme samenleving van destijds behelsde het christendom een sociale praktijk die niet
losstond van de eigen, individuele (soms ascetische) levensstijl.
De situatie van christenen in
de vierde en vijfde eeuw is onverIn de pluriforme samenleving
gelijkbaar met die van christenen
van de laatantieke Oudheid bein Nederland nu. Waar de kerk de
helsde het christendom een socimaatschappij destijds zelf steeds
meer vormgaf, worden bisschoppen
ale praktijk die niet losstond van
en andere kerkelijke leiders in onze
de eigen, individuele levensstijl
samenleving steeds minder zichtbaar. Prelaten als Herman Schaepman of Willem Nolens bepalen de politiek of Kamerdebatten allang niet
meer. Dat een ziekenhuis als het St. Franciscus in Rotterdam ooit gesticht is
en volledig eigendom was van de Zusters Augustinessen van Heemstede –
de artsen waren in dienst van deze congregatie – weten weinigen nog en het
bestaan van het ziekenhuis draagt zeker niet meer bij aan de toename van
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bisschoppelijke macht en invloed. Waar zelfbewuste bisschoppen met voortvarendheid het christendom in de laatantieke Oudheid tot factor van belang
deden uitgroeien door netwerken, aangepaste verkondiging, ziekenzorg
of rechtspraak, wordt de verhouding van leiders aan deze en gene zijde van
de kerkmuur nu gekenmerkt door een zekere ongemakkelijkheid. Nu geldt
immers dat wat men gelooft irrelevant is voor wat men zegt in het publieke
debat. Kerkelijke waardigheidsbekleders worden, behalve als zij Desmond
Tutu heten, tot het domein van het geloof gerekend en dus tot het individuele domein, dat strikt gescheiden dient te worden van het publiek.
Ondanks de onvergelijkbaarheid van de tijden kan het zinvol zijn om te
bezien welke visie een kerkvader als Augustinus ontwikkelde op de verhouding tussen religie en politiek en hoe hij de christelijke religie als fundament van het politieke en sociale handelen zag. ‘Het is [namelijk] erg’, zegt
Karel Glastra van Loon aan het einde van het eerste hoofdstuk van De passievrucht, ‘geen toekomst te hebben, maar het is nog erger geen verleden
te hebben.’ Augustinus ontwikkelde zijn ideeën in de periode waarin de
christelijke bisschoppen aan macht wonnen terwijl de wereld na de val van
Rome (410) in brand stond. Biedt zijn visie toegevoegde waarde voor mensen die nu in het publieke domein manoeuvreren? Uiteraard biedt hij geen
pasklare antwoorden op de vraag hoe het christendom een goede basis
biedt voor de ontwikkeling van een christendemocratische politiek. Deze
vraag is nooit bij Augustinus opgekomen omdat democratie in onze zin
van het woord een hem vreemd politiek bestel was. Niettemin heeft hij zijn
denken over politiek een realiteitszin meegegeven die eigenlijk tijdloos is.
De tragiek van de politiek en de staat
Toen Augustinus ongeveer 35 jaar was, rond 390, sympathiseerde hij met
de gedachte van de Griekse filosofie en Romeinse politieke ideologie waarin ervan werd uitgegaan dat de polis of de civitas de vrije burger een traject
tot individuele vervolmaking bood. De ‘politiek’ vatte hij met Plato en Aristoteles op als een creatief proces waarin een maatschappelijke ordening
tot stand kwam die het het vrije individu mogelijk maakte middels een
stappenplan geluk te bewerkstelligen. Kundige leiders brachten volgens
deze opvatting een sociaal-maatschappelijke orde tot stand waardoor hun
onderdanen zichzelf het hoogste geluk konden verwerven. Deze vervolmaking had een individueel karakter: disciplina (individuele disciplinering)
was belangrijker dan concordia (eendracht).6
Door lezing van de Schrift, waarin hij onder meer op de hoogte raakt van
de wederwaardigheden van het joodse volk, kwam Augustinus evenwel na
390 tot de slotsom dat het leven onder leiding van de filosoof-politicus en
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door een goed gebruik van de rede minder maakbaar was dan hij aanvankelijk had gedacht. Mensen bleken onder meer minder redelijk dan gedacht.
De Schrift leerde hem dat de klassieke filosofen ook geen raad hadden
geweten met het tragische karakter van het saeculum (de wereld; de tijd en
ruimte), waarin spanning, twist en chaos de leefsfeer bepalen en het zeker
de maatschappij en de politiek niet zijn die de grootste rol spelen in de verwerving van geluk. Vanaf 396 ook realistischer geworden door zijn pastorale werk als bisschop in Hippo, een stadje van vissers en havenarbeiders,
begon Augustinus te benadrukken dat mensen weliswaar sociale wezens
zijn, maar dat hun omgang met elkaar al vanaf de vroegste geschiedenis
sinds de zondeval tot chaos en agressie kan leiden. Eerst dacht hij nog dat
de staat vanwege het sociale karakter van de mensheid concordia tot stand
moest brengen, waarin door vriendelijkheid, kunst en beschaving het
maatschappelijk verkeer werd vergemakkelijkt.7 Maar na 397 realistischer
geworden, stelde hij zijn verwachtingen bij omdat hij inzag dat politici
hun handen al vol hebben aan het beteugelen van iedere vorm van geweld.
Hij stelde zijn hooggestemde verwachtingen dus bij toen hij schreef dat
het tegenspel bieden aan bewegingen die tenderen naar het tegendeel
van de orde, de chaos, eigenlijk het voornaamste is dat politici voor ogen
moet staan.8 Zij dienen te voorkomen dat mensen, tot wie zij overigens
zelf ook behoren, elkaar opvreten als vissen. Zij vermogen niet meer dan
dat. Zij zijn geen heer en meester over de geschiedenis en evenmin over de
individuele ziel. In het gunstigste geval scheppen de leiders van de staat
randvoorwaarden voor een vrede die tot stand komt op basis van overeenstemming over de verdeling en verwerving van de noodzakelijke levensbehoeften.9 Politici kunnen een zekere mate van rechtvaardigheid bewerkstelligen, namelijk díe rechtvaardigheid die voortvloeit uit het opofferen
van het eigen winstbejag ten behoeve van het gemeenschappelijke goed.10
Weer later, toen Augustinus in 410 aan zijn De civitate Dei (‘De stad
Gods’) begon, was hij ervan doordrongen geraakt dat de volmaakte rechtvaardigheid in een staat op aarde nooit zou bestaan, zoals de volmaakte
staat waar burgers en verantwoordelijken één van hart zijn, nooit zou
bestaan. Ook oorlogen in de wereld, gevoerd door mensen die elkaars taal
niet eens verstaan, en de gevaren in de samenleving, die groeien naarmate
de massa groter wordt, vormden voor hem het bewijs dat de vrede op welk
niveau ook nooit verwerkelijkt zou worden.11 Zo kwam hij tot de definitieve
verwerping van Plato’s gedachte dat politici de aangewezen personen zijn
om mensen naar hun individuele vervolmaking te leiden. Maar hij achtte
de politiek daarom nog niet betekenisloos. Het is niet niets als politici erin
slagen sociale chaos tegen te gaan. Augustinus verdisconteert ook in zijn
beschouwingen dat hun werkzaamheden getekend zijn door tragiek. Ten
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eerste moeten zij zich bedienen van taal. En taal stelt de mensen in staat te
liegen en te bedriegen, waardoor zij verder verwijderd raken van zichzelf
en van anderen.12 En ten tweede is geen enkel politiek bestel blijvend.13
Staatsinstituties en politieke verbanden worden gekenmerkt door
De aard van het werk van
vluchtigheid en tijdelijkheid. De
politicus draagt niet bij aan
enigen die zich dat niet lijken te
realiseren zijn soms de politici zelf,
de ontwikkeling van het veromdat de aard van hun werk niet
mogen tot zelfrelativering
bijdraagt aan de ontwikkeling van
en groei in nederigheid
het vermogen tot (zelf )relativering
en de groei in humilitas (nederigheid). Vanwege de vluchtigheid van om het even welk rijk of politiek bestel
sprak Augustinus naarmate hij ouder werd ook steeds over een imperium
christianum.14
De vroegchristelijke ontkoppeling van religie en politiek
In de tweede en derde eeuw, de periode waarin de kerk werd vervolgd door
de Romeinse keizers, dachten kerkelijke schrijvers bepaald apocalyptisch
over het Romeinse Rijk. Hippolytus bijvoorbeeld vergeleek het met de
laatste van de vier dieren – het afschrikwekkendste, allesvermalende – die
de profeet Daniël in een visioen had gezien (Daniël 7: 7-9). De keizers verzamelden in zijn idee immers macht door verovering, en hun rijk vormde
dus een duivelse nabootsing van het Rijk van Christus. Maar nadat het
christendom een erkende godsdienst was geworden en de bisschoppen
aan macht en invloed wonnen, veranderde de christelijke visie op het Romeinse Rijk. Eusebius van Caesarea, de eerste kerkelijke geschiedschrijver,
meende dat de eenheid van de Orbis Romanus onder de Romeinse keizers
door God gewild was. Dat Jezus geboren was tijdens de eenheidstichtende
regering van keizer Augustus werd niet toevallig geacht. Door deze eenheid werd de verkondiging van het evangelie vergemakkelijkt. Ambrosius,
de leermeester van Augustinus, zag de Romeinse keizer als een filius ecclesiae, zoon van de kerk par excellence, omdat hij bij uitstek de wereld langs
institutionele weg kon christianiseren. De macht in het Romeinse Rijk
werd dus verregaand gesacraliseerd.
Rond 400 was Augustinus de mening van zijn leermeester toegedaan
dat kerstening geïnstitutionaliseerd kon plaatsvinden onder leiding van
de keizer. Maar toen zijn omgang en briefwisseling met politieke leiders
intensiever werden, veranderde zijn visie op de rol van politieke leiders
en op de mens überhaupt. In tegenstelling tot Ambrosius verwees hij nau-
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welijks meer naar de pax Romana als onderdeel van de gewijde geschiedenis.15 Hij zag het Romeinse Rijk niet meer als praeparatio evangelica (voorbereiding op het Evangelie) en vermeldt vooral de conflicten tijdens diens
regering als hij keizer Augustus ter sprake brengt. De conflicten in de wereld bracht hij vervolgens expliciet in verband met de ongedurigheid van
het menselijk hart. Deze maakte het naar zijn idee onmogelijk dat mensen
zich collectief en geïnstitutionaliseerd zouden bekeren tot het christendom. Maar meer nog: het handelen van keizers en politici werd evenzeer
gekenmerkt door deze ongedurigheid als door geldingsdrang, die niet
altijd vruchtbaar was. Op grond van deze constatering benadrukte Augustinus dat politieke leiders hun aanspraak op burgerlijke gehoorzaamheid
niet konden baseren op hun behoren tot een hogere, goddelijke orde.16 Zo
desacraliseerde Augustinus de geschiedenis van Rome en, realistisch geworden over de intenties van degenen die de publieke zaak dienden, ontkoppelde hij religie van politiek.17
De reden voor deze ontkoppeling is gelegen in het feit dat hij steeds meer
ontdekte dat politieke leiders juist door hun hoogmoed, gehechtheid aan
macht en geldingsdrang keuzes kunnen maken die niet profijtelijk zijn voor
hun volk. Daarom mogen zij niet omkleed worden met een soort sacraal
gezag. Als jonge christen benadrukte hij nog dat volmaakte bestuurders idealiter goed opgeleid zijn en op grond daarvan wijsheid hebben ontwikkeld.
Idealiter staan zij dan boven alle tijdelijke successen en boven de aanvechting zichzelf in de schijnwerpers te stellen. Zo gedisponeerd, is een leider in
staat mensen via de wettelijk geborgde en maatschappelijke orde te leiden
naar begrip van het universum en de kosmische orde en het geluk, die beide
inzichtelijk worden door de rede.18 De maatschappelijke orde is pas goed
als deze herleid kan worden tot de kosmische, en als ieder schepsel recht
wordt gedaan doordat het de plaats in de orde mag innemen die ervoor is
bedacht.19 Een mens mag bijvoorbeeld nooit als dier of instrument gebruikt
worden; evenmin moet hij zichzelf
als God zien.20 Een bestuurder is
Zoals de volmaakte rechtvaargoed als hij, zelf wijs en rechtvaardig, zijn gekwelde onderdanen via
digheid niet in de maatschappij
de rede toegang tot het universum
zal bestaan, zal de volmaakte
en het geluk verschaft. 21 Hoewel
wijsheid door geen enkele politiAugustinus zijn gedachten over de
cus worden belichaamd
natuurlijke en maatschappelijke
orde steeds verder perfectioneert,
relativeert hij na 400 deze door Plato geschraagde opvatting over politiek
leiderschap. Zoals de volmaakte rechtvaardigheid niet in de maatschappij
zal bestaan, zal de volmaakte wijsheid door geen enkele politicus worden
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belichaamd. Bij vlagen lijkt De civitate Dei zich te laten begrijpen als een
werk waarin Augustinus de geschiedenis der mensheid presenteert als een
spiegel waarin elke leider zijn eigen drijfveren én de gevolgen daarvan kan
zien. De strijd tussen hebzucht en grootmoedigheid, oprechtheid en opportunisme: het is de strijd die de geschiedenis tekent én de strijd die leiders
naar Augustinus’ idee in zichzelf te voeren hebben vooraleer zij spreken,
besluiten en handelen. Het dramatisch conflict tussen de twee steden Jeruzalem en Babylon is op aarde voor hem een neverending story: in deze wereld blijven zij vermengd, zoals zij in het hart van politici en andere gewone
stervelingen vermengd zijn.
Het nut van ledigheid
Het is nog niet onderzocht of het succes van de bisschoppen in de vierde en
vijfde eeuw te danken is aan de realiteitszin die Augustinus in zijn reflecties op het politieke handelen en het innerlijk van de politicus laat doorklinken. Maar het is eigenlijk paradoxaal dat hun macht in het Romeinse
Rijk toeneemt in een tijd waarin Augustinus onbeschroomd verkondigt dat
politieke leiders geen volmaakt geluk brengen en niet veel meer kunnen
doen dan randvoorwaarden scheppen om de chaos in de wereld tegen te
gaan, en hij politieke instituties getekend acht door tragiek vanwege hun
vluchtigheid en vergankelijkheid. ‘Geordend is de politiek’: dit – relativerende – adagium vormde in Augustinus’ ogen het fundament voor christelijk, politiek handelen.22
Augustinus biedt geen pasklare oplossingen op vragen over het nut
van het christendom voor de christendemocratie, omdat hij nu eenmaal
in andere maatschappelijke omstandigheden leefde en dacht. Toch is zijn
allengs gegroeide inzicht dat mensen niet zo rationeel handelen als vaak
wordt aangenomen, even tijdloos als realistisch. Ook zijn aandacht voor
de beperkingen van de mens is waardevol; deze vormt zelfs de opmaat tot
zijn ontkoppeling van religie en politiek vanuit het oogmerk politici niet te
omkleden met een soort sacraal gezag waardoor het zicht op hun beperkingen vertroebeld raakt.
In De civitate Dei geeft Augustinus drie manieren van leven weer. De
eerste vorm is een ambteloos leven, waarin men zoekt naar de waarheid
over de wereld en over zichzelf; de tweede manier is een werkzaam leven,
waarin men zich bezighoudt met het behartigen van menselijke aangelegenheden. De derde is een harmonische combinatie van de twee andere.23
Het lijdt geen twijfel dat hij voor de politicus, om het even in welke tijd of
welk politiek bestel, de derde manier in gedachten had.
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Macht en hebzucht, of
toegewijde generositeit? Het
leiderschap van Machiavelli,
Rand en Benedictus
Leiderschap in deze tijd lijkt wel eens te stoelen op een duivelse combinatie van de opvattingen van Niccolò Machiavelli en Ayn Rand. Het leiderschapsmodel van Machiavelli is
in de uitwerking vaak eerder op verwerving en behoud van
eigen macht gericht dan op het bonum commune. Het model
van Ayn Rand, dat drijft op de utopie van de vrije markt en
hebzucht, heeft in de publieke sector veel vruchtbaars afgebroken. Het ‘benedictijnse alternatief ’ zou een zegen kunnen
zijn, ook buiten de kloostermuren. In dat leiderschapsmodel
staan noties als zorgvuldigheid, genegenheid, geduld, geheugen, generositeit en gemeenschap centraal.
door Wil Derkse
De auteur is bijzonder hoogleraar Wijsbegeerte vanwege de Stichting Thomas More
bij de Open Universiteit, directeur van het Gastenhuis Kasteel Slangenburg nabij de
Sint-Willibrordsabdij te Doetinchem en docent bij Tias Nimbas van Tilburg University
en de Avicenna Academie voor Leiderschap.

Machiavelli en de macht
De naam Machiavelli roept niet bij iedereen warme gevoelens op. Tot in
Van Dales Groot woordenboek van de Nederlandse taal toe hangt er een
bedenkelijke geur rond zijn naam. Bij ‘machiavellisme’ lezen we eerst
nog neutraal: ‘genoemd naar Niccolò Machiavelli (1469-1527), Floren-
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tijns staatsman’, maar dan komen de twee hoofdbetekenissen: ‘1. staatsleer van Machiavelli, die berust op de gedachte dat ook moreel afkeurenswaardige middelen, zoals moord, veroorloofd zijn om de macht
van de regeerders te vergroten; 2. (figuurlijk) sluwe, gewetenloze staatkunde of onderneming (waarbij het doel de middelen heiligt).’ Bij ‘machiavellistisch’ vinden we de betekenis: ‘2. (figuurlijk) op duivelse wijze
sluw’. Het zijn met name de figuurlijke betekenissen die het imago van
het denken van Machiavelli hebben bepaald. Dat komt vaker voor. Bij
het qua ‘geur’ merkwaardig verwante ‘jezuïtisch’ staat eerst weer neutraal: ‘1. van, betreffende, behorend tot (de leer van) de jezuïeten’, maar
dan volgt: ‘2. (figuurlijk, beledigend) dubbelhartig, doortrapt’, en bij
‘jezuïetenstreek’: ‘(beledigend) gemene of huichelachtige streek’. Nu
waren noch Ignatius van Loyola noch Jezus – als naamgever van zijn
vriendengenootschap – op enigerlei wijze ‘jezuïtisch’ in deze figuurlijke betekenissen. Evenmin kan Machiavelli bij nadere beschouwing een
‘machiavellist’ in negatieve zin genoemd worden. In zijn immens populair geworden boek Il principe (1513), in het Nederlands De heerser,1 en
nog sterker in zijn beschouwelijker Discorsi (over Livius) toont hij zich
genuanceerder dan de aan hem toegeschreven spreuk ‘het doel heiligt
de middelen’ doet vermoeden. Machiavelli maakt een onderscheid tussen ‘technische’ politieke middelen (onder afzien van de morele kwaliteit daarvan) en van de morele en theologische beoordeling van het doel
van die middelen, en dat doel dient met goedheid en rechtvaardigheid
verbonden te zijn. Dat die politieke middelen ertoe dienen om de macht
te verwerven en te behouden is maar één kant van de medaille, want die
macht zelf dient gericht te zijn op goedheid en rechtvaardigheid. Wanneer, zoals in de recente verkiezingsstrijd, alleen het verkiezingsresultaat echt telt (en bijvoorbeeld de waarheid en de eerlijkheid daarvoor
mogen worden opgeofferd), dan ontbreekt er voor Machiavelli nog het
morele perspectief van de door de verkiezingen verworven machtsbasis.
Het verwerven daarvan lukt vaak alleen door niet ‘goed te zijn’, maar de
macht en de staat dienen wel op het goede, het algemeen welzijn, gericht te zijn. Een krachtige vorst en een krachtig staatsbestel zijn, aldus
Frans van Dooren in zijn toelichting op De heerser, ‘de beste voorwaarden om het volk tot vrede en welvaart te brengen’.2 Daden van de vorst
die enkel en alleen zijn eigen belang dienen, veroordeelt Machiavelli
zonder meer, maar een daad die gericht is op het belang van de gemeenschap vindt hij te allen tijde gerechtvaardigd.3 Het is verrassend om te
zien dat Machiavelli toch het bonum commune uiteindelijk als ideaal en
rechtvaardigheidsgrond ziet.
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Ayn Rand en de hebzucht
Dat ligt heel anders in een buitengewoon invloedrijke vorm van neoliberaal denken die geënt is op de geschriften van Ayn Rand (1905-1982),
filosofe en schrijfster van de veelgeciteerde roman Atlas shrugged. In haar
geschriften is geen plaats voor een common good gericht op de gemeenschap. ‘There is no such thing as society’, in de woorden van een van haar
apostelen, Margaret Thatcher. Uiteindelijk is er slechts sprake van één
common drive, aangeduid met greed – waarvan de vertaling met ‘hebzucht’
nog te beperkt is, omdat greed zich ook en niet zelden vooral in het nietmateriële domein manifesteert: macht, eer, reputatie, imago, excellentie
omwille van de excellentie, invloed, concurrentie, ‘rankings’, populariteit,
publiciteit, aantallen ‘quotes’, en niet te vergeten argwanende controle op
dit alles. En het milieu bij uitstek waarin greed het best floreert is de volstrekt vrije markt. Omdat die vrije markt nog niet in zuivere vorm bestaat,
is deze vooralsnog een utopie – die de adepten van Ayn Rand (zoals Alan
Greenspan, zeer lange tijd president van de federale bank van de vs) tot
werkelijkheid proberen te brengen, zoals Hans Achterhuis op een indrukwekkende wijze heeft overdacht.4
In heel wat publieke sectoren is deze utopie van de vrije markt doorgedrongen. De nutsbedrijven, het openbaar vervoer, de trias van politie, justitie en
rechtspraak, de zorg, en niet in het minst ook het onderwijs, zijn de voorbije
decennia grondig gereorganiseerd, geprivatiseerd en geliberaliseerd, vanuit
de ideologie en de daaruit voortvloeiende praktijk van het zogeheten new
In heel wat publieke sectoren
public management, zelf weer een
vrucht van Amerikaanse think tanks,
is de utopie van de vrije markt
zoals de Rand Corporation.
doorgedrongen
De wrange gevolgen van liberalisering en privatisering zijn in vele
sectoren pijnlijk duidelijk geworden. In het Nederlandse basisonderwijs,
bijvoorbeeld, is het bedrag dat per leerling beschikbaar is in de voorbije
periode gestegen, maar zijn door de wijze waarop de veelal ‘bovenschoolse’
bestuurders omgaan met de geliberaliseerde ‘lumpsumfinanciering’ de
klassen juist groter geworden. In het geprivatiseerde en ook anderszins volledig door de (uiteindelijk uit de school van Ayn Rand afkomstige) beginselen van het new public management werkende Britse treinwezen zijn voor
de reizigers de prijzen hoger, en de kwaliteit lager dan ooit in de periode
van het nationale British Rail (en de beloningen en bonussen van de betrokken bestuurders zijn juist weer hoger dan ooit).
In deze sectoren worden het eigenlijke doel en de daarmee verbon-
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den inhoud ondergeschikt gemaakt aan functionaliteit, instrumentaliteit, meetbaarheid, argwanende controle, transparantie en beeldvorming. Grahame Lock heeft in meerdere artikelen overtuigend laten
zien hoe in de zorg en het hoger onderwijs de ideeën van Ayn Rand via
allerlei kanalen en via beïnvloeding van ook goedwillende adviseurs
de afgelopen decennia tot in de haarvaten van (merkwaardig genoeg)
vooral de publieke sector zijn doorgedrongen.5 De idolatrie van de
markt is niet allereerst schadelijk door ‘het najagen van materiële rijkdom, [als wel door] de onderschikking van verscheidenheid van mensen
en dingen aan een enkele regel, de regel van de meetbare kwantiteit’,
zo citeert Lock de Franse jurist Alain Supiot. Dit leidt in vele sectoren
tot een regime van de ‘indicatorenterreur’. Uit onderzoek weten we
dat bijvoorbeeld in de zorg het meten van prestaties de kwaliteit van
de zorg niet verbetert. De ‘draai naar de markt’, een geloofsartikel in
meerdere sectoren, ‘die ons zou bevrijden van bureaucratie en inertie,
heeft in feite tot een massale uitbreiding van de bureaucratie geleid, tot
een hyperbureaucratisering van de maatschappij’. De registratie van
de zorgprestaties gaat dan prevaleren op de zorg zelf; het voorbereiden
van leerlingen van het primair onderwijs op alleen kwantitatief uit te
drukken toetsen en het aanleggen van werkelijk vuistdikke prestatiedossiers voor iedere leerling, doet die leerlingen werkelijk aandacht in
hun groeiproces tekortkomen. Tot in het merkwaardig overeenkomstige
taalgebruik in zeer uiteenlopende sectoren toe zie je die hypercontrole:
missionstatements, targets, prestatie-indicatoren, dereguleringsvoorschriften, tijdschrijven, functioneringsgesprekken, rankings, scores,
enzovoort. Controle gaat helaas merkwaardig goed samen met wantrouwen. En controle van dit alles staat in de hiërarchie van vele organisaties hoger dan de eigenlijke inhoud van het werk. Ik herinner me een
memo bij een vergaderstuk van een Raad van Toezicht waarvan ik deel
uitmaakte met daarin de zin ‘Control kan uw besluit helaas niet goedkeuren’. Met Control was de afdeling Control van de interne accountant
bedoeld, maar leek als substantief bijna een absoluut monarch.
Het bijbehorende leiderschapsmodel is parallel hiermee zelden op
inhoudelijke maar juist allereerst op formele en functionalistische criteria gericht, grip en controle hebbend op mensen en zaken. Je ziet dat tot
in de taal van de taakomschrijvingen weerspiegeld: de leidinggevenden
moeten ‘resultaatgericht’ en ‘daadkrachtig’ zijn, ‘ambitieus en op excellentie gericht’, veelal zonder een nadere aanduiding van de aard en
kwaliteit van die resultaten en daden, of de inhoud van die excellentie.
Een recente profielschets voor de rector, ‘Rector-Bestuurder’, van een
katholieke middelbare school meldt wat blijkbaar als het meest essen-
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tiële wordt gezien voor deze functie: ‘verbindend, ondernemend, innovatief en daadkrachtig’. Dat lijken me belangrijke secundaire eisen,
maar zelf zou ik liever een rector hebben in wie andere kwaliteiten als
primaire worden genoemd: liefst
een geleerde mens die nog steeds
dagelijks studeert, die bescheiden
Permanente en argwanende
en dienend is, warm, genereus,
controle verstikken het leven
op de achtergrond, haar of zijn
mensen vooral niet storend bij
hun werk en hun passie, en toch in
staat om uitnodigend ‘alle neuzen’ heel verschillend hetzelfde doel te
laten dienen. Om zo de leerlingen, de medewerkers en niet in het minst
ook zichzelf tot leven te wekken.6 Permanente en argwanende controle
verstikken daarentegen juist dit leven.
Het alternatief: het leiderschapsideaal van de monastieke
traditie van Benedictus
Een vacature voor een abdis of abt in de benedictijner traditie zou ongeveer
in mijn zojuist gebruikte positieve bewoordingen kunnen worden geformuleerd: geleerd, warm en genereus, dienend, rekening houdend met de
verschillen tussen de zusters of de broeders, realistisch over de eigen beperkingen én mogelijkheden, tot leven wekkend en zorg hebbend voor de
eigen vitaliteit. En voor Benedictus van Nursia (480-547), wiens Regel voor
Monniken al bijna vijftienhonderd jaar leidraad is voor vruchtbaar monastiek samenleven en samenwerken, is er wel een heilig doel: dat we tot leven
en bloei komen. Middelen die daarop zijn gericht moeten dus ook zelf
een heiligende en het leven stimulerende kwaliteit bezitten. Daarin zijn
de sleutelwoorden niet ‘argwaan’, ‘individualisme’ en ‘hebzucht’, maar
‘genegenheid’, ‘gemeenschap’ en ‘generositeit’. Dat zijn geenszins ‘softe’
houdingen, terwijl het ontbreken van deze leiderschapskwaliteiten keiharde en pijnlijke consequenties pleegt te hebben. De benedictijnse leiderschapskwaliteiten zijn daarentegen vruchtbaar en duurzaam gebleken.
Bij een historisch en empirisch onderzoek naar de levensduur van 178
benedictijner abdijen in Zuid-Duitsland en Duitstalig Zwitserland (gesticht tussen 719 en 1946) bleek de gemiddelde levensduur rond de zes
eeuwen te liggen.7 Een uitschieter naar boven is het Zwitserse klooster van
Disentis, gelegen aan de mooie spoorlijn tussen Chur en Zermatt, dat al
meer dan 1250 jaar een vruchtbaar benedictijns kloosterleven kent. Dat
lijkt me een mooi voorbeeld van duurzame ontwikkeling, want je kunt
moeilijk 1250 jaar op één plaats gevestigd zijn als je de omgeving ecolo-
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gisch, sociaaleconomisch en cultureel vervuilt en leegzuigt. Het tegendeel
is dan ook het geval: de lokale bevolking werkt voor een flink deel al ruim
veertig generaties vruchtbaar samen met de monnikengemeenschap. De
omgeving wordt zichtbaar mooier wanneer je dichter bij de abdij komt.
De abdijschool is al vele jaren het beste gymnasium van het land en oefenschool voor vele Zwitserse bestuurders. Klooster en gymnasium zijn al
decennialang ecologisch neutraal.
Bijna 20 procent van de onderzochte kloostergemeenschappen bestaat
sinds het stichtingsjaar ononderbroken tot de dag van vandaag. Natuurlijk
werden er ook kloosters gesloten. Het genoemde onderzoek toont dat dit
in ongeveer driekwart van de gevallen gebeurde door dwingende externe
omstandigheden, en in slechts een kwart van de gevallen door falend management of ontbrekende middelen van governance. Het inhoudelijk geïnspireerde leiderschapsmodel dat ten grondslag ligt aan deze ongewone
duurzaamheid en stabiliteit kun je dus bezwaarlijk een hype noemen. Natuurlijk zijn de zusters en broeders niet ingetreden vanwege het benedictijnse leiderschapsmodel en de bijbehorende governanceprincipes, maar
deze zijn wel belangrijke randvoorwaarden voor de continuïteit van de
gemeenschappen en het gemeenschappelijk cultiveren van hun ‘missie’.
De ‘strategie’ van dit soort gemeenschappen is simpelweg het streven
naar zeer langdurige continuïteit in zeer wisselende en soms turbulente
contexten. Hun ‘missionstatement’ is al even beknopt te formuleren: samen zusters of broeders te zijn onder de Regel van Benedictus en een abdis
of abt, ‘in een oefenschool voor de dienst van de Heer’. En wel een milde en
aangename oefenschool, gericht op het persoonlijk en gemeenschappelijk
beleven van ‘goede dagen’.8
De levensduur van de gemeenschappen in de monastieke traditie komt
allereerst voort uit de kracht van de gemeenschap, vanuit een gemeenschappelijk commitment. In deze traditie heeft men gekozen voor verbindend leiderschap vanuit de gemeenschap. Je zou kunnen spreken van
netwerkleiderschap: van alle zusters en broeders wordt verbindend leiderschap verwacht in hun eigen verantwoordelijkheidsgebied.
Zorgvuldigheid is daarbij een belangrijke bindende deugd in deze organisatie, waarbij ik een deugd heel klassiek opvat als een moeizaam te
verwerven houding van voortreffelijkheid, waaraan decennia geoefend en
geschaafd kan worden. De zorgvuldigheid waarmee alles in het dagelijkse
leven gebeurt: daar gedijen de mensen, de dingen en de eigen ziel bij. Ook
kan zorgvuldigheid gezien worden als een belangrijk element in een strategie gericht op de lange termijn. Daar hoort natuurlijk de zorgvuldige
omgang met elkaar bij, ook met degenen die ernaast zitten, of die er nog
in moeten groeien – een ‘afrekencultuur’ houdt het niet gemiddeld zes
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eeuwen vol. Dan is er de zorgvuldige omgang met de spullen, in de ruimste zin van het woord: alles als heilig vaatwerk behandelen. Het klooster
én de omgeving van Disentis zijn er in 1250 jaar alleen maar mooier op
geworden. Voorts noem ik nog de zorgvuldige omgang met jezelf: niet
verwaarlozen (blijven voeden), niet overbelasten (hulp vragen en krijgen),
niet onderbelasten (in de groei blijven). Deze zorgvuldigheid in de omgang met mensen, dingen en in de omgang met onszelf (en deze domeinen
hangen samen) staat in fel contrast met het slordige, haastige, hectische,
oppervlakkige, dat onze hedendaagse cultuur zo vaak kenmerkt. In plaats
van haast, hype, hebzucht en hyperindivualisme wil Benedictus geduld,
geheugen, generositeit en gemeenschap.
De Regel van Benedictus – een
pragmatisch boekje, gericht op de
bouw van een oase van orde, disciIn plaats van haast, hype, hebpline en hartelijke toewijding in een
zucht en hyperindivualisme wil
turbulente omgeving – opent met een
Benedictus geduld, geheugen,
vers dat luisteren vanuit een houding
generositeit en gemeenschap
van genegenheid als de belangrijkste
verbindende deugd ziet. In de afsluitende hoofdstukken wordt duidelijk gemaakt dat wanneer er spanning is
tussen de ‘orde’ en de onderlinge genegenheid, deze laatste moet prevaleren:
opnieuw een strategische keuze die opvallend vruchtbaar is gebleken.
Dienend leiderschap
Hetzelfde geldt voor het strategisch leiderschap vanuit de benedictijnse
grondhoudingen. Die gelden voor alle monniken, en dus ook (en speciaal)
voor de eindverantwoordelijke. De basishouding is die van het alert luisteren
met het oor van je toegenegen hart, om te horen wat er van je wordt gevraagd.
Dan zijn er de in de monastieke beloften uitgesproken houdingen van de stabiliteit (erbij blijven, niet weglopen van wat er voor je ligt), de verbetering van
je levensstijl (jouw leven kan altijd aan kwaliteit winnen) en de gehoorzaamheid (de kunst van het gehoor geven aan je meerdere; dat kan de schoonmaker
zijn). Deze houdingen proberen alle zusters en broeders levenslang in te oefenen, dus ook degenen die (eind)verantwoordelijkheid dragen.
Het leiderschap van de abdis of abt is allereerst dienend, rekening houdend met de verschillen tussen de zusters of de broeders. De leidinggevende dient zich aan te passen aan het bevattingsvermogen en het karakter
van de anderen (in plaats van andersom), met (stevige) flexibiliteit. Ook
het leidinggeven gebeurt vanuit een houding van deemoed (dat letterlijk
een houding of gemoed om te dienen betekent), waarbij het centrum van de
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aandacht en de toewijding van de leidinggevende buiten zijn of haar ego
ligt, namelijk bij de ander en het andere.
En ook de strategische besluitvorming gebeurt allereerst – horizontaal
en coöperatief – vanuit de gemeenschap, en niet vanuit de abt of abdis. ‘Telkens als er in het klooster iets belangrijks gebeuren moet, roept de abt de
hele gemeenschap bijeen en zegt dan zelf waarover het gaat’, zo staat er in
de Regel van Benedictus. Hierin telt elk woord: ‘iets belangrijks’, dat is wat
allen aangaat. Verderop staat dat minder gewichtige dingen wel aan het
‘managementteam’ kunnen worden overgelaten, en in onbelangrijke zaken beslist de abt zelf. Volstrekt anders dan wij in onze dagen gewend zijn.
De abt moet vervolgens zelf zeggen ‘waarover het gaat’ – niet waar hij heen
wil, want dan heeft de hele consultatie geen zin. ‘Terwijl hij luistert naar
de raad der broeders’, en wel met aandacht en genegenheid, ‘overweegt hij
de zaak opnieuw, en doet dan wat hij als het vruchtbaarst oordeelt’, dat wil
zeggen vruchtbaar voor de gemeenschap, niet voor zijn ego.
Het model van Machiavelli is niet zonder realisme overwogen en geformuleerd, en is uiteindelijk gericht op wat goed is voor de gemeenschap.
Maar de vorsten van Machiavelli’s eigen Florence en zijn omgeving waren
toch eerder op verwerving en behoud van de eigen macht gericht dan op
het bonum commune. Het model van Ayn Rand, niet zelden met goede bedoelingen ingevoerd, heeft in de publieke sector veel vruchtbaars afgebroken én veel ‘beroepszeer’ veroorzaakt. Zou het ‘benedictijnse alternatief ’
geen zegen kunnen zijn, ook buiten de kloostermuren?
Noten
Niccolò Machiavelli, De heerser (vertaald en toegelicht door Frans van Dooren, met een nawoord van Arnon Grunberg). Amsterdam: Atheneum—Polak
& Van Gennep, 2009 (24e druk). Alleen
al de recentste Nederlandse vertaling
van Frans van Dooren uit 1976 werd tot
dusverre 23 maal herdrukt.
2 Machiavelli 2009, p. 39.
3 Machiavelli 2009, p. 31.
4 Hans Achterhuis, De utopie van de vrije
markt. Rotterdam: Lemniscaat, 2010; over
Ayn Rand en haar rol in de ontwikkeling
van deze utopie, zie speciaal pp. 13-105.
5 Zie bijvoorbeeld over het hoger onderwijs: Grahame Lock, ‘De mopperaars.
Van zelfkwelling naar diagnose’, Streven 76 (2009), nr. 8, pp. 718-728.
6 Zie over het levenwekkende doel van
leiderschap het onvolprezen boek van
1
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Anselm Grün O.S.B., Menschen führen,
Leben wecken (Nederlandse vertaling:
Bezielend leidinggeven. Amsterdam:
Ten Have, 2002).
7 Emil Inauen en Bruno S. Frey, ‘Benediktinerabteien aus ökonomischer
Sicht. Über die ausserordentlicher
Stabilität einer besonderen Institution’, Erbe und Auftrag 86 (2010), nr. 3,
pp. 267-307.
8 Ik schreef hierover uitvoeriger in Een
levensregel voor beginners. Benedictijnse
spiritualiteit voor het dagelijks leven
(Tielt: Lannoo, 2000) en Gezegend leven.
Benedictijnse richtlijnen voor wie naar
goede dagen verlangt (Tielt: Lannoo,
2007). Zie ook mijn ‘Niet bij bedrijfsvoering alleen… Waardenoriëntatie en
voortreffelijkheid in bestuur en management’, in: Ad de Rooij (red.), Krachtenfusie in de inrichting van Nederland.
Diemen: Veen, 2006, pp. 123-144.
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Christenen, ideologie en politiek
Het zou goed zijn als de hele wereld gehoorzaam zou zijn
aan God, maar het is niet onze taak om ons daarvoor politiek in te zetten. Christenen moeten juist afzien van geweld en
daarmee van de politiek die gedrag wil afdwingen. Besef van
tijdelijkheid en van zonde in de wereld kan ons afhelpen van
utopische dromen en ons bevrijden van ideologie. Juist godsdienstige mensen zouden dat moeten beseffen en christenen
het allermeest. Een C in de naam moet ons bewust maken
van de betrekkelijkheid van onze mogelijkheden – laat de
anderen de ruimte.
door Bram van de Beek
De auteur is emeritus hoogleraar Symboliek aan de Vrije Universiteit Amsterdam
en bijzonder hoogleraar Systematische theologie aan de Universiteit Stellenbosch,
Zuid-Afrika.

Het woord ‘ideologie’ wordt dikwijls in negatieve zin geduid. Het is
de vraag of dit terecht is – en het hangt uiteraard ook af van de definitie van
‘ideologie’. Ik gebruik het woord ‘ideologie’ als mensen hun gedachten
over een goede samenleving dwingend aan de hele maatschappij willen
opleggen. Zij zien de weg naar het goede niet alleen als hun eigen roeping,
maar zijn van mening dat ieder daarnaar zou moeten handelen en ze willen dit politiek tot regel voor allen maken, die met het gezag van wetten
kan worden afgedwongen. Hun gedachten zijn de blauwdruk voor de
ideale samenleving. Soms is dat radicaal en evident: we zouden graag ons
programma doorzetten, maar zolang we geen 76 zetels hebben moeten we
compromissen sluiten. Soms is het voorzichtiger: we zullen alleen aan een
regering deelnemen als we voldoende van onze idealen gerealiseerd zien.
In beide gevallen gaat het echter om realisering van onze idealen voor de
hele samenleving.
Zo gezien hebben alle politieke partijen hun ideologie, die als het goed
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is is neergelegd in hun programma. Dat is niet alleen een programma voor
intern gebruik, maar het programma voor de maatschappij. Er is dus in
eerste instantie niet zoveel reden om negatief te spreken over ‘ideologie’.
Ideologie en godsdienst
Godsdienstige mensen zijn geneigd aan hun ideologische kader goddelijk
gezag toe te kennen. God is immers de laatste rechter en de hoogste wetgever. God bepaalt wat rechtvaardig en goed is en mensen moeten daaraan
onderworpen zijn. Mensen hebben te buigen voor de goddelijke wil en wie
Hem of Haar wil dienen moet zijn gaven gebruiken om dat te bevorderen.
Zo wordt godsdienst welhaast vanzelfsprekend een krachtige ideologie.
Bijgevolg gaan godsdienst en geweld gemakkelijk samen. Dat is niet alleen
het geval in de radicale islam, dat is evenzeer van toepassing op christendemocratische politiek. Ook in het laatste geval gaat het om godsdienstig
gevoede ideeën die moeten worden doorgevoerd in de maatschappij en
die de overheid in wetgeving moet vastleggen. Wetten moeten worden
gehandhaafd en de handhaving moet desnoods worden afgedwongen.
Daarmee is de weg naar geweld geopend. Er mag een verschil in intensiteit
van geweld zijn, maar structureel is er een religieus gevoede ideologie die
zo nodig met geweld wordt afgedwongen.
Subject van geweld: overheid of onderdaan?
Er zitten in de voorgaande redenering een paar wissels die niet vanzelfsprekend zijn. Die hebben te maken met het subject dat de ideale samenleving
afdwingt. Volgens de klassieke christelijke leer over de politiek heeft de overheid de zwaardmacht: de overheid heeft het geweldsmonopolie. Niet ieder
individu is gerechtigd om met geweld zijn of haar ideeën over het goede af te
dwingen. Dat maakt een geweldig verschil: allerlei groepen die door gewelddadige acties hun mening willen doordrijven worden daarmee buitengesloten. Er is een overheid die aangesteld is om de orde te bewaren.
Die stelling is klassiek – en niettemin roept ze veel vragen op. Want
waaraan ontleent de overheid haar gezag? Is de overheid zelf niet aan een
hogere gezagsinstantie onderworpen? Vrijwel niemand zal de overheid in
alle omstandigheden een blanco cheque geven. Er is een hoger recht waarnaar de overheid dient te handelen. Dat recht kan de humaniteit zijn. Dat
recht kan ook het goddelijke recht zijn. Als de overheid dat recht schendt,
verliest zij haar legitimiteit. Dan komt het recht van opstand in zicht. In
naam van de humaniteit (hoe dan ook nader ingevuld) zijn veel opstanden
begonnen. In naam van God (en dat hoeft de humaniteit niet uit te sluiten)
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zijn ook veel opstanden begonnen. Juist godsdienstige mensen staan open
voor opstand tegen een in hun ogen illegitieme overheid. Het gezag van
God gaat immers boven het menselijke gezag uit: ‘Men moet Gode meer
gehoorzamen dan de mensen.’ De discussie kan dan verder alleen nog
gaan over de middelen om de overheid omver te werpen. Evenzeer als het
politieke adagium van het geweldsmonopolie van de overheid heeft in de
christelijke leer ook het recht van opstand een vaste plaats gekregen, net zo
goed als in de islam.
Subject van geweld: mens of God?
Er is echter een andere wissel in het vertoog die al veel eerder genomen is
dan die tussen overheid en opstand. Men kan ook de vraag stellen of mensen in het geheel wel het goddelijke recht moeten of mogen afdwingen.
Als er al een ideaal is van het goddelijke recht, of anders gezegd: van het
Koninkrijk van God, moeten mensen dat dan tot stand brengen? Vrijwel
alle christenen en moslims in de politiek zullen die vraag bevestigend beantwoorden. Abraham Kuyper heeft dat ooit onderbouwd met de befaamde
zin: ‘Er is geen duimbreed op heel het erf van ons menselijk leven, waarvan
de Christus, die áller Souverein is, niet roept: “Mijn!”’1 Voor Kuyper was
de conclusie volstrekt duidelijk: christenen zijn geroepen om dit te realiseren. Voor hem betekent de heerschappij van Christus over alles geen
relativering, maar een opdracht, een mandaat, om als christenen de wereld
te veranderen volgens de roeping die Christus ons geeft. Intussen mogen
de opvattingen over hoe Christus het erf wil inrichten veranderd zijn, maar
het is nog steeds de basis voor christelijke politiek.
Deze conclusie naar menselijke roeping in de heerschappij van God
mag voor veel gelovigen, zowel christenen als moslims, vanzelfsprekend
zijn, maar ze is dat niet altijd geweest. Theologen uit geheel verschillende
stromingen in de vroege kerk hebben zich tegen een ideologisering van het
christelijk geloof uitgesproken. Volgens hen gold de regel van een leven
Christenen moeten afzien
volgens de wil van Christus voor
christenen zelf, maar ze moeten die
van geweld en daarmee
niet met geweld gaan afdwingen.
van de politiek die gedrag
Daarom moeten christenen zich
wil afdwingen
ook niet in de politiek begeven. ‘Wij
echter, die koel staan tegenover
het hartstochtelijke streven naar roem en eer, voelen geen behoefte om
(dergelijke) verenigingen te vormen en niets is ons vreemder dan politiek’,
schrijft Tertullianus rond 200.2 Vroegkerkelijke auteurs ontkennen niet
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het koningschap van God en zijn almacht, maar ze zijn niet van mening dat
wij dat koningschap moeten afdwingen. Daarmee ontdoen zij het christelijk geloof van zijn ideologische spits. Ze willen hun gedachten over een
goede samenleving niet dwingend aan de hele maatschappij opleggen.
Het zou goed zijn als de hele wereld inderdaad gehoorzaam zou zijn aan
God, maar het is niet onze taak om ons daarvoor politiek in te zetten. Het
is belangrijker dat mensen christenen worden dan dat de wetgeving van
de staat verandert. Christenen moeten juist afzien van geweld en daarmee
van de politiek die gedrag wil afdwingen. De vroegchristelijke houding ten
opzichte van de politiek is radicaal.
Hoofd van alles
De reden voor dit verschil in benadering van de politiek is gelegen in een
verschil in visie op de kerk. Voor veel hedendaagse christenen is de kerk
een middel tot een hoger doel: een vernieuwde wereld. De kerk is dienstbaar aan de samenleving.
In de vroege kerk dacht men geheel anders over de kerk. De kerk is de
gemeenschap van mensen die deelhebben aan het eeuwige leven. Zij leven
op aarde, maar zij behoren tot de hemel. Daar is hun thuis, hun burgerschap. Ze vertoeven op aarde, maar dat is slechts tijdelijk en zij vertoeven
daar als vreemdelingen.
Deze visie is gerelateerd aan de wijze waarop zij denken over Christus
als hoofd. Kuyper denkt daarbij aan heel het erf van het menselijke leven.
De hele wereld staat onder Christus’ heerschappij. In de vroege kerk ligt
dat genuanceerder. Aan de ene kant zal men niet ontkennen dat de hele wereld zijn domein is. Hij heeft alle dingen geschapen en de aarde is zijn wettig bezit. Maar tegelijk wordt die heerschappij alleen zichtbaar in en door
de kerk, door dood en ondergang heen. Kenmerkend is wat Paulus schrijft
over Christus: ‘Hij is het hoofd van alles, van de kerk’ (Efeze 1:22). De kerk
is het nieuwe ‘alles’, als de nieuwe schepping. Al het andere staat onder het
teken van het oude dat voorbijgaat.
In de basis van het christelijke geloof is er een groot onderscheid tussen
enerzijds het eeuwige onvergankelijke leven dat geleefd en gevierd wordt
in de kerk, en anderzijds het verblijf in het tijdelijke leven, als vreemdelingen in de wereld. Deze wereld gaat voorbij, en het heeft geen zin te proberen haar te veranderen, want het blijft de oude wereld die vergaat. Werkelijke verandering, waardoor alles onder de heerschappij van Christus
komt, is alleen mogelijk binnen de gemeenschap van de kerk, onder hen
die burgers zijn van een hemels koninkrijk.
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Tijdelijk verblijf
Christenen leven op aarde als vreemden in een tijdelijk verblijf. Zij denken er
verschillend over wat dat betekent voor activiteiten voor dit verblijf. Sommigen verliezen de tijdelijkheid helemaal uit het oog en willen de huidige wereld
veranderen. Zij zullen zeker de vroege christenheid niet aan hun kant vinden.
Het gevolg van deze keuze is onvermijdelijk een ideologisering van het geloof.
Anderen wijzen bewust elke politieke activiteit af, zoals Tertullianus en Origenes in de vroege kerk. Ze beperken zich tot voedsel en kleding, aangepast aan
de gebruiken van het land waar ze wonen. Ze zijn blij als het vrede is en er geen
vervolgingen zijn, maar dat is het dan ook. Ze zullen zich niet inzetten voor
maatschappelijke veranderingen, voor zover dat niet het nieuwe leven van de
gemeenschap van gelovigen zelf is. Die is geheel anders.
De meeste mensen in de latere kerkgeschiedenis hebben zich veel meer
met de politiek ingelaten, vooral toen christenen in de meerderheid waren
en macht hadden. Daartegen zijn soms radicale reacties gekomen. Soms
draagt die radicaliteit zelf een gewelddadig karakter, maar een andere keer
zijn de trekken van het vroegste christendom op dit punt duidelijk aanwezig, zoals bij de mennonieten.
De radicaliteit van het vroegste christendom is mij dierbaar. Zij behoedt
ons voor ideologisering van het geloof en daarmee voor een gewelddadig
opleggen van het christendom aan anderen. Dat geldt óók voor het opleggen van christelijke normen en waarden, ook als die het gezicht van het
humanisme hebben gekregen.
Er lijkt me echter een nuancering mogelijk die heilzaam is voor het verblijf in den vreemde en waarin ook anderen mogen meedelen. Als we eerst
vasthouden dat het gaat om het eeuwige leven in Christus, dan is alles van
deze wereld relatief geworden. Juist die relativiteit kan een benadering
geven waardoor we het verblijf waarin we wonen zo goed mogelijk leefbaar
houden, voor ons en voor hen die denken dat het hun eigenlijke thuis is.
In de kring van de relativering komen andere concepten op: tijdelijkheid,
begrensdheid, betrekkelijkheid. Juist dat soort begrippen kan ons helpen
om als christen in de wereld te staan en daar zal de wereld beter van worden, omdat het recht doet aan haar ware identiteit, meer dan een utopische
benadering die zich vertaalt in een ideologie. Dat geldt des te meer als we
bedenken dat we leven in een wereld waarin niet alleen mensen van goeden
wille leven en waarin ieder openstaat voor de zonde – waarvan eigenbelang
de meest voor de hand liggende is. We hoeven ons niet in te zetten om de
ideale woning te realiseren – het is al mooi als de tent waarin we verblijven
een beetje leefbaar is. Een paar concrete voorbeelden kunnen duidelijk
maken wat het belang van deze benadering is.
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Een beetje evenwicht en begrensdheid
We moeten niet de illusie hebben dat de aarde een tuin van vrede en recht
zal worden. Voor die utopie hoeven we niet te gaan. Wat we wel kunnen
doen is proberen een beetje balans te houden: dat de rijken niet alles naar
zich toe graaien en de armen geen
helper hebben; dat de sterken niet
We moeten niet de illusie hebben
over allen heen walsen en de zwakken even een hand vinden die hen
dat de aarde een tuin van vrede
steunt. Calvijn schrijft over de taak
en recht zal worden
van de overheid vanuit het concept
aequitas: evenwicht.3 We moeten
de boel proberen gelijk te trekken. Een bescheiden opstelling voor de overheid, die niet de belangen van de grote zakenwereld dient en die ook niet
de illusie aan de kanslozen geeft dat er een gouden toekomst wacht, maar
die wel heel duidelijk maakt (en dan niet alleen in verkiezingsdebatten,
maar in concrete maatregelen die effect hebben) dat ze macht en ellende
niet ongebreideld hun gang laten gaan.
Bij dat besef van tijdelijkheid hoort ook dat we ons niet te veel richten op
langetermijndoelen en -verwachtingen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen
kwaad. Dat je rekening houdt met morgen is goed, maar berekeningen van
de economie voor 2020 hebben net zo veel werkelijkheidwaarde als de vijftiendaagse weersverwachting. Kijk liever of je vandaag een jas nodig hebt.
De aarde is begrensd en ook wat daarin is. We moeten niet denken dat er
altijd economische groei kan zijn. We hoeven daar ook niet naar te streven.
Soms gaat het beter en straks weer slechter. Als er nog brood is, is het goed.
Als mensen te veel willen, krijgen ze veel ellende, want straks is het een keer
op en dan zit je diep in de schulden. Dan kun je niet meer terug vanwege alle
verplichtingen en vanwege alles waaraan je gewoon bent geraakt. Met bescheidenheid en tevredenheid kom je het verst en dat duurt het langst.
Begrensdheid betekent ook dat we er niet alleen zijn. Er zijn andere
mensen naast ons – écht anderen, want ook onze ideeën en belevingen zijn
beperkt. Dat geldt niet alleen individueel, maar ook voor culturen en sociale
en politieke structuren. Je eigen cultuur is maar een klein stukje in de grote
wereld, en culturen gaan en komen. Dat is geen enkel probleem, want niets
is hier blijvend, ook de Europese cultuur niet. Ook het Nederlands zal wel
een keer een dode taal worden en het is de vraag of die dan nog interessant is
om te bestuderen, zoals het dode Latijn. We hoeven er niet aan vast te zitten.
Hetzelfde geldt voor politieke systemen. We behelpen ons nu met democratie, maar die kent ook haar grenzen. Elders werken andere systemen beter,
en morgen misschien ook hier in de polder. Laat moslims en joden rustig

Christen Democratische Verkenningen | Herfst 2012

Verschijningsvormen van het christelijke in het publieke domein

62
ritueel slachten en accepteer dat ambtenaren weigeren bepaalde dingen te
doen; er is nog genoeg ander werk voor hen en er zijn genoeg mensen die de
taken die zij niet willen uitvoeren graag op zich nemen. Laten we vooral niet
proberen alles op te lijnen naar onze eigen voorkeuren.
Zelfs godsdienst is beperkt in deze wereld. Ook als je gelooft dat in de
voleinding van de wereld God alles en in allen zal zijn en alles voor Hem zal
buigen, in dit ondermaanse is dat niet het geval en mensen laten zich niet
met geweld buigen – zelfs al dwing je hen de knieën te buigen, dan buig je
hun harten niet – hooguit de andere kant op.
Besluit
Besef van begrensdheid en van zonde in de wereld kan ons afhelpen van utopische dromen en ons bevrijden van ideologie. Juist godsdienstige mensen
zouden dat moeten beseffen en christenen het allermeest. Een C in de naam
of in het politieke programma moet ons bewust maken van de betrekkelijkheid van onze doelen en mogelijkheden – laat de anderen de ruimte. Houd
hen alleen in toom als ze degenen die zwakker zijn dan zijzelf gaan uitbuiten
of vermoorden, of hun cultuur of godsdienstige gebruiken gaan verhinderen. En laat ook politici weten dat ze zwakke stervelingen zijn.
Na tot deze conclusie te zijn gekomen, gaan toch de kerkvaders weer
rondwoelen in mijn gedachten. Want ook deze relativerende benadering
van de politiek blijft politiek. En hoe krijg je daar een plek in zonder mee te
doen aan de debatten? En hoe krijg je mensen achter je als je in het debat
niet scoort? Voor we het weten zijn we weer in de sfeer van de haantjes waar
Tertullianus over schrijft. En daar hebben christenen volgens hem geen
zin in. Het is niet hun wijze van doen. Erger nog: ook een lowprofilepolitiek blijft dingen afdwingen. Men moet zich aan de wetten houden en wie
dat niet doet krijgt de overheid tegenover zich. Zo komen we uiteindelijk
toch weer in het geweld terecht. Christenen vechten niet, ook niet in naam
van de overheid, schrijft Origenes; ze bidden alleen voor de overheid, maar
doen er zelf niet aan mee.4 Zo blijft er een onrust in de politiek en zelfs bij
een politiek met een laag profiel een kwaad geweten – en die moet er maar
blijven ook: we kunnen niet anders, maar het kan eigenlijk niet.
Noten
Abraham Kuyper, Souvereiniteit in eigen
kring (derde druk). Kampen: Kok, 1930, p.
32.
2 Tertullianus, Apologeticum, 38,3 (vertaald
door Christine Mohrmann). Utrecht/
Brussel: Het Spectrum, 1951, p. 99.
3 Institutie iv,20. Calvijn is ook heel rela1
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tiverend over politieke systemen (Institutie iv,20,8). Ze hangen onder andere
af van de cultuur van volken. Niet het
politieke systeem is essentieel, maar
wat ermee gedaan wordt.
4 Origenes, Tegen Celsus 8,74v. Engelse
vertaling op http://www.newadvent.
org/fathers/04168.htm, geraadpleegd
op 13 september 2012.
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Geloven in een ontzuild land:
secularisering heroverwogen
Het denken in termen van verzuiling en ontzuiling is misleidend. Het suggereert ten onrechte een radicale breuk met
het religieuze verleden van voor de jaren zestig. Religie is in
Nederland niet verdwenen, maar heeft een andere rol gekregen: ze wordt gepresenteerd en geaccepteerd als een breed
appel op wat de leden van maatschappelijke organisaties
of zelfs de meerderheid van de Nederlanders verbindt. Ook
in het persoonlijke leven laten burgers zich nog altijd door
religieuze tradities inspireren. Al zijn hun invullingen door
de jaren heen soms sterk veranderd, hun geloof blijft een
belangrijke motor van maatschappelijk engagement.
door Peter van Dam
De auteur is verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en doet onderzoek
naar de maatschappelijke rol van religie in West-Europa. Hij publiceerde vorig jaar
Staat van verzuiling, een boek over de geschiedenis en de huidige betekenis van het
begrip verzuiling voor het denken over Nederland.

De woorden ‘verzuiling’ en ‘ontzuiling’ houden de geschiedschrijving over het naoorlogse Nederland in gijzeling. De tegenstelling tussen beide
termen suggereert een radicale breuk met het verleden in de jaren zestig, die
dan ook als jaren van ‘revolutie’ en van ‘radicale bekering’ zijn aangeduid.1
Het plotselinge einde van de verzuilde samenleving zou het resultaat zijn van
ingrijpende veranderingen op de drie terreinen waarop verzuiling van invloed
was: de civil society, de politiek en de maatschappelijke rol van religie. Burgers
hielden er volgens de gangbare interpretatie sinds de jaren zestig mee op
zich in zuilen te organiseren, als gevolg van individualisering.2 Ook kwam er
een einde aan de pacificatiepolitiek, die ingeruild werd voor polarisatie.3 Ten
slotte marginaliseerde door toedoen van secularisering de maatschappelijke
rol van religie.4 Het Nederland van na de jaren zestig leek bezien door deze
bril nauwelijks nog op het Nederland van de jaren vijftig.
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Veel tijdgenoten hadden gedurende de jaren zestig zonder twijfel het
gevoel een revolutie mee te maken. Naarmate de gebeurtenissen van die jaren echter verder wegzonken in de geschiedenis, kwam dit beeld van plotselinge veranderingen onder druk te staan. Verzuiling en ontzuiling waren
als polemische termen opgekomen; de karikaturen die ze van Nederland
tekenden leverden geen adequate historische beschrijving op.5 De Nederlandse politiek bleek zich in de jaren tachtig en negentig niet ver te hebben
verwijderd van oudere politieke tradities. Het roemruchte poldermodel
werd niet gezien als tegengesteld aan de verzuilde politiek, maar als een
voortzetting daarvan.6 Individualisering bleek eveneens een term die weinig houvast bood. Nederlanders waren ook na de jaren zestig zeer actief als
vrijwilligers en bleven zich op vele manieren maatschappelijk engageren.
Sociologen als Jan Willem Duyvendak stelden daarom niet een eenzijdige
atomisering, maar het ontstaan van nieuwe maatschappelijke verbanden
op de voorgrond.7
Over de plaats van religie in Nederland bestaan dergelijke misverstanden eveneens. In het kader van de ontzuiling zou religie in Nederland geen
rol van betekenis meer spelen. ‘Het is volstrekt gerechtvaardigd om van
een plotselinge en vrijwel volledige ontkerstening van de Nederlandse
samenleving te spreken’, stelde bijvoorbeeld de godsdienstsocioloog Peter
van Rooden.8 De afgelopen jaren is echter duidelijker dan ooit dat religie
ook sinds de jaren zestig een belangrijke rol is blijven spelen. Die rol is niet
te begrijpen wanneer een eenzijdig verdwijnen van religie als uitgangspunt wordt gekozen. Naarmate duidelijk werd dat een dergelijke beschrijving niet voldeed zijn daarom pogingen ondernomen om een passender
beeld te schetsen. In eerste instantie richtten dergelijke pogingen zich op
het specificeren van secularisering. Vervolgens gingen anderen een stap
verder, door niet over secularisering, maar over transformatie te spreken.
Secularisatie als breekijzer
‘In het hedendaagse “Selbstverständnis”, en met name in het contemporaine christelijke denken, neemt de term secularisatie een belangrijke
plaats in’, schreef de theoloog Arjo Nijk in 1968 in zijn proefschrift. ‘Het
is vrijwel onmogelijk een verhandeling te lezen of een gesprek te voeren
over het geestelijke klimaat waarin wij verkeren, zonder dat termen als
secularisering, seculariseren, geseculariseerd, secularisme, secularisatie daarin vroeger of later een rol spelen.’9 Vervolgens beschreef Nijk hoe
secularisering voor- en tegenstanders van de invloed van georganiseerde
religie in de samenleving als strijdkreet had gediend. Binnen het denken
over de moderne samenleving had secularisering de bijsmaak van een on-
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ontkoombare ontwikkeling gekregen: in een moderne maatschappij zou
religie geen rol van betekenis meer kunnen spelen. Tegenstanders van de
kerken propageerden secularisering als een overhevelen van kerkelijke
macht naar wereldse instituties. Voorstanders daarentegen riepen geloofsgenoten op zich teweer te stellen tegen secularisering en zich in te zetten
voor het terugdringen van verwereldlijking.10
De term werd dus zowel buiten als binnen geloofsgenootschappen gebruikt als diagnose van de eigen tijd en als breekijzer om op veranderingen
aan te dringen. Gedurende de Tweede Wereldoorlog en in de eerste jaren
van de wederopbouw hoopten hervormers binnen en buiten de kerken
De term ‘secularisatie’ werd
dat er nu ernst gemaakt zou worden
met ingrijpende veranderingen,
zowel buiten als binnen
of dat nu een beperktere rol voor
geloofsgenootschappen
religie, een verregaande herkergebruikt als breekijzer om op
stening van de samenleving of een
veranderingen aan te dringen
voorzichtigere hervorming van de
kerkelijke instituties was. Toen in
de loop van de jaren zestig duidelijk werd dat de praktijk achterbleef bij
hun verwachtingen, radicaliseerde de toon van de debatten over secularisering. In katholieke kringen voedde bovendien de aankondiging van
een nieuw Vaticaans Concilie de hoop op drastische verandering. Tegen de
achtergrond van hoop op verandering en onzekerheid over de toekomst is
de populariteit van boeken als Het einde van het conventionele christendom
van de hand van Willem Hendrik van de Pol of Eerlijk voor God van de anglicaanse bisschop John Robinson te begrijpen, die de kerken hun ondergang
voorspelden als ze zich niet ingrijpend zouden vernieuwen.11
De uiteenlopende karretjes waar het begrip secularisering voor werd gespannen, de verschillende gedaantes waarin religie kon verschijnen en de
uiteenlopende maatschappelijke terreinen waarop godsdienst een rol kon
spelen maakten het echter vrijwel onmogelijk een adequate beschrijving
van daadwerkelijke veranderingen in de samenleving te geven. In wetenschappelijke kringen probeerde men een antwoord op dit probleem te
formuleren door verschillende dimensies van secularisering te benoemen.
De socioloog Karel Dobbelaere stelde in 1981 in een veelbesproken bijdrage
voor om verwereldlijking, veranderend individueel gedrag en verschuivingen in de oriëntatie binnen religieuze gemeenschappen te onderscheiden.
Verwereldlijking trad op waar andere instanties taken van de kerk overnamen, waar de kerk steeds meer een ‘gewone’ maatschappelijke organisatie
werd en waar religieuze duidingen van de wereld aan invloed verloren. Op
individueel niveau was sprake van secularisering waar mensen de normen
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van religieuze groeperingen niet meer accepteerden, minder religieuze
betrokkenheid aan de dag legden en hun lidmaatschap van religieuze
organisaties opgaven. Van een secularisering van de oriëntatie van geloofsgemeenschappen was sprake waar men deze wereldse zaken belangrijker
ging vinden dan hemelse.12
Meer recent heeft de filosoof Charles Taylor het denken over secularisering van sociologen als Dobbelaere in een bredere context geplaatst. Onder
secularisering kunnen volgens hem inderdaad de drie dimensies van Dobbelaere worden begrepen, die wijzen op het zich losmaken van instituties
en praktijken uit de greep van religie. Taylor plaatst deze interpretatie van
secularisering naast twee andere, namelijk enerzijds de scheiding van kerk
en staat en de opkomst van een seculiere publieke ruimte als een dimensie
van secularisering, en anderzijds een door Taylor meer fundamenteel geachte ontwikkeling: het onvanzelfsprekend worden van religie in de moderne wereld. Geloven is niet langer een normaal onderdeel van het sociale
leven, het is een keuze geworden naast allerlei andere manieren om het
leven zin te geven.13
Hernieuwde aandacht voor religie in het publieke domein
Het nuanceren van het denken over secularisering heeft in zoverre winst
opgeleverd dat verschillende aspecten van de plaats van religie in de samenleving afzonderlijk van elkaar onderzocht konden worden. Vanuit dat
perspectief is de afgelopen jaren duidelijk geworden dat religie ook buiten
het persoonlijke leven van veel mensen een belangrijke rol is blijven spelen. De socioloog José Casanova toonde bijvoorbeeld in een invloedrijke
studie aan dat er inderdaad sprake is van een wereldwijde trend richting
differentiatie, waarin kerken een steeds minder dominante maatschappelijke positie innemen. Van een afname van religieuze overtuigingen en
praktijken was daarentegen alleen in Europese landen duidelijk sprake.
Als belangrijkste conclusie bracht Casanova naar voren dat religie in moderne samenlevingen geen privézaak is geworden. Hij spreekt zelfs van
deprivatisering, aangezien onder andere in de golf van democratisering
rond het begin van de jaren negentig religieus geïnspireerde organisaties
een belangrijke rol speelden.14
Met zijn bevindingen zette Casanova het denken in termen van secularisering stevig onder druk. Hij wees immers niet alleen op het gebrek aan
bewijs voor een wereldwijd afnemen van religieuze overtuigingen en gebruiken. Bovendien trok hij het eenzijdige afnemen van de betekenis van religie
in moderne samenlevingen in twijfel door te wijzen op de terugkeer van religie in de publieke sfeer. Veel van dergelijke bevindingen hadden betrekking
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op gebieden verder van huis. Zeker buiten Europa heeft religie niet de wijk
genomen als gevolg van modernisering. Regelmatig blijkt daar zelfs sprake
van een toenemend belang. Het voorbeeld dat wetenschappers in deze context in eerste instantie verbaasde was de Amerikaanse samenleving. In het
land, dat door velen als het modernste ter wereld werd beschouwd, bleek
religie niets aan belang in te boeten, maar veeleer nog aan gewicht te hebben
gewonnen. Vervolgens bleek religie zeker sinds de aandacht voor de clash of
civilizations aan het begin van het nieuwe millennium ook in andere delen
van de wereld niet aan betekenis te hebben ingeboet.15 Was in het zo bezien
niet vooral Europa dat een afwijkende ontwikkeling had doorgemaakt?16
De groeiende twijfel aan de seculariseringsthese gaf aanleiding om de
ontwikkeling in Europa zelf aan nieuw onderzoek te onderwerpen. Wat
tegen de achtergrond van de tegenstelling tussen verzuiling en ontzuiling
en met een verwijzing naar secularisering was beschreven als het verdwijnen van religie uit de samenleving, maakte bij nader inzien plaats voor
een levendiger tableau. Zo vroeg de godsdienstsociologe Danièle HervieuLéger niet naar de manier waarop religie was verdwenen, maar onderzocht
ze hoe religieuze tradities in de loop van de naoorlogse geschiedenis waren
veranderd en door nieuwe generaties anders werden geïnterpreteerd. Uit
haar onderzoek kwam naar voren dat nieuwe generaties het geloof vaak
niet de deur hadden gewezen, maar het op nieuwe manieren interpreteerden. De belangrijkste verandering in hun geloofsbeleving was gelegen in
het feit dat deze zich grotendeels aan de controle van kerkelijke instituties had onttrokken.17 Haar vakgenoot Joep de Hart kwam onlangs tot een
vergelijkbare herwaardering voor Nederland. In de naoorlogse jaren is er
sprake van ontkerkelijking bij grote en kleine meer vrijzinnige kerken.
Daar staan stabiliteit en ook groei bij behoudender geloofsgemeenschappen en de opkomst van migrantenreligies tegenover, al kunnen die getalsmatig niet opboksen tegen de genoemde leegloop. Verder beschrijft De
Hart de opkomst van allerlei nieuwe vormen van spiritualiteit, die hem
over ‘zwevende gelovigen’ doen spreken.18
Ook in de geschiedschrijving heeft deze herbezinning op religie een
revisie opgeleverd. De Nijmeegse historica Marjet Derks heeft bijvoorbeeld gewezen op het scheve beeld dat van de veranderingen in de katholieke kerk is geschetst. Niet alle Nederlandse katholieken werden in de
loop van de jaren zestig progressief of verlieten de kerk. Een aanzienlijke
groep hield vast aan een behoudender koers, organiseerde zich rondom
tijdschriften als Katholieke stemmen en Confrontatie en zag sinds de jaren
zeventig kans haar invloed binnen de kerk weer uit te breiden.19 Met het
oog op de protestantse kerken heeft historicus James Kennedy erop gewezen dat het misleidend is deze als onveranderlijke instituten te beschouwen. Vanaf de jaren zestig verschoven veel kerkleden wat engagement
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betreft hun aandacht van de eigen kring naar wereldwijde problemen.20
Dat resulteerde in geestdriftige acties voor de derde wereld en in inzet voor
de vredesbeweging, die werd gespiegeld door minder enthousiasme voor
traditionele politieke en sociale organisaties.
Koerswijziging van religieus geïnspireerde organisaties
Die nationale religieus geïnspireerde organisaties wijzigden op hun
beurt in de loop van de jaren zeventig veelal hun koers. Het meest in het
oog springt de beslissing van de drie grote confessionele partijen om te
fuseren, die leidde tot de oprichting van het Christen-Democratisch Appèl (cda). Deze beslissing is onder invloed van het idee dat religie sinds de
jaren zestig aan een zekere aftocht was begonnen vaak simpelweg als het
resultaat van voortschrijdende secularisering geduid. Historicus Rutger
Zwart heeft echter laten zien dat veranderende opvattingen over christelijke politiek in de betrokken partijen een belangrijke rol hebben gespeeld in
het streven naar meer samenwerking. Deze nieuwe opvattingen sloten aan
bij een ook in de kerken naar voren gebracht streven naar oecumene en de
apostolaire notie dat christenen niet in eigen kring, maar juist daarbuiten
het verschil zouden moeten proberen te maken.21
Evenmin kunnen de verschuivingen in de Nederlandse vakbeweging
die in de jaren zeventig plaatsvonden als het eenvoudige resultaat van
secularisering worden beschouwd. Herbezinning op de implicaties van
het geloof voor maatschappelijk engagement was een belangrijke inspiratiebron voor de leiders van het Nederlands Katholiek Vakverbond om naar
een fusie met de andere twee vakcentrales te streven. In de kringen van het
Christelijk Nationaal Vakverbond (cnv) voelde men er daarentegen niets
voor de christelijke uitgangspunten als mogelijke inspiratiebron naast
anderen te poneren. Uiteindelijk resulteerden deze verschillen van inzicht
in de oprichting van de algemene Federatie Nederlandse Vakbeweging
(fnv) en koos het cnv ervoor als oecumenische vakcentrale zelfstandig
door te gaan. In geen van beide organisaties verloor religieuze inspiratie
haar betekenis voor maatschappelijk engagement; de uitwerking van deze
inspiratie was wel veranderd.22
De rol die religie in het openbare leven toegewezen kreeg, veranderde
eveneens in de loop van de naoorlogse geschiedenis. Tot in de jaren zestig
bepaalden religieuze verschillen ook de scheidslijnen in de publieke sfeer,
hoe hevig liberalen en sociaaldemocraten zich daar ook tegen verzetten.
Vanaf de jaren tachtig tekende zich een nieuwe consensus af, waarin niet
de verschillende levensbeschouwelijke gemeenschappen, maar individuele burgers en hun vrijheidsrechten centraal stonden. Deze burgers stond
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het vrij te geloven wat zij wilden, maar hun religieuze inspiratie mocht in
de publieke sfeer niet tot verdeeldheid leiden. Veelzeggend is bijvoorbeeld
het recente standpunt van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten dat
gemeenten met religieuze organisaties mogen samenwerken in gevallen
waar het om ‘niet-geloofsgebonden overheidsdoelen’ gaat.23 Inclusiviteit
is zo de nieuwe maatstaf voor de rol van religie in de samenleving geworden. Waar religie met het oog op de normen van de meerderheid van
de Nederlanders een samenbindende rol kan spelen, is een publieke rol
denkbaar. Zo bleek in de recente debatten over rituele slacht weinig begrip
te bestaan voor religieus gemotiveerde argumenten, terwijl verwijzingen
naar de christelijke traditie waarin de Nederlandse cultuur geworteld zou
zijn juist steeds vaker te horen zijn.
Besluit
Om de plaats van religie in Nederland beter te begrijpen is het kortom niet
zinvol om vast te houden aan het eenzijdige denken in termen van secularisering. De suggestie van een radicale breuk met het religieuze verleden
door de tegenstelling van religieuze verzuiling en seculiere ontzuiling is
misleidend. Veeleer kan de transformatie van de rol van religie in de tweede helft van de twintigste eeuw worden beschouwd als een overgang van
zware naar lichte gemeenschappen, van een exclusieve naar een inclusieve
houding van gelovigen. Religie blijft relevant, maar heeft niet meer de dominante positie die katholieken en orthodoxe protestanten haar in vroeger
tijden toedichtten.
In hun persoonlijke leven hechten Nederlanders ook tegenwoordig aan
allerlei religieuze tradities. Al zijn hun invullingen door de jaren heen
soms sterk veranderd, persoonlijk geloof blijft bijvoorbeeld een belangrijke inspiratiebron voor mensen om zich maatschappelijk te engageren. Ook
veel maatschappelijke organisaties geven levensbeschouwelijke inspiratie
een plaats. Meestal doen ze dat niet om zich tegen anderen af te zetten,
maar juist om anderen uit te nodigen. Ten slotte is religie ook niet uit het
openbare verdwenen. Een meerderheid van de Nederlanders accepteert
een publieke rol zolang religieuze opvattingen niet te veraf staan van gangbare normen. De uitdaging is dan ook het aanhoudende belang van religie
niet te ontkennen, maar haar huidige positie beter te gaan begrijpen, ter
discussie te stellen en actief vorm te geven.
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Het ontbreekt de politieke elite aan
‘liefde voor het volk’
In gesprek met Gabriël van den Brink
door Pieter Jan Dijkman & Jan Prij
Dijkman is hoofdredacteur van Christen Democratische Verkenningen en Prij is oudredactiesecretaris van Christen Democratische Verkenningen.

Het hogere is niet verdwenen uit de samenleving, het heeft alleen een
andere gestalte aangenomen, zegt Gabriël van den Brink. Persoonlijke
levensverhalen en de daarin belichaamde en in de praktijk gebrachte
idealen van mensen hebben, anders dan vaak wordt beweerd, nog
steeds een belangrijke publieke betekenis. ‘Het probleem van de
politieke elite is dat ze vanuit een algemene bestuurlijke logica
redeneert. Er zou al heel wat gewonnen zijn als politici zouden zien
wat er in de samenleving aan goeds en schoons gebeurt.’ Via een
nieuwe taal zal de niet cynische en idealistische onderstroom in de
samenleving serieus genomen moeten worden.

‘Deze verkiezingsuitslag is nog erger dan

Brink, hoogleraar aan Tilburg University en

voorzien. Het is een dramatisch moment voor

lector aan de Politieacademie, is somber over

de christendemocratie, misschien is het ein-

de christendemocratie. Maar niet over de sa-

de gewoon wel in zicht. Dan is het niet afgelo-

menleving. Ondanks het cynisme van politici

pen met het christendom, met religie of met

en bestuurders, die volgens Van den Brink

een bepaald soort engagement, maar wel met

voornamelijk in termen van eigenbelang,

een specifieke politiek die zo’n anderhalve

markt en macht kunnen denken, bloeit de

eeuw goed heeft gewerkt.’ Gabriël van den

toewijding aan het hogere in de samenleving.
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In de omvangrijke studie De Lage Landen

samen. Ik heb mij altijd tegen die visie ver-

en het hogere. De betekenis van geestelijke

zet. Sterker nog: net als de Italiaanse filosoof

beginselen in het moderne bestaan, die hij

Vattimo vat ik secularisatie niet als het einde

samen met een team van wetenschappers

maar als de voltooiing van het christendom

verrichtte, maakt hij duidelijk dat het ho-

op. Een kernpunt van het christendom is

gere allerminst is verdwenen. Er zijn tal van

de incarnatie, het gegeven dat het heil niet

nieuwe heilige kwesties waar we ons druk

hoog in de hemel is, maar een aardse en

om maken. Niet meer via de sacrale toewij-

lichamelijke vorm heeft aangenomen. Dat

ding aan God, zoals die in klassieke vormen

punt is nog steeds heel relevant.’

van geloof en kerk-zijn gestalte krijgen,

‘De grote lijnen van De Lage Landen en het

maar via sociale en vitale waarden. In de

hogere hangen samen met de huidige nood

seculiere roeping die de vakman ervaart, de

en de behoefte aan een nieuwe politiek. In

roep om respect op de werkvloer, de inzet

plaats van markt en macht, zou publieke

voor dierenrechten en het behoud van de

moraal, persoonlijke betrokkenheid en “lief-

natuur, het belang dat aan authenticiteit,

de voor het volk” de leidraad moeten zijn.

gezondheid en het gezin wordt gehecht, of

Alleen zo kan recht gedaan worden aan de

in de verontwaardiging over de schending

idealistische onderstroom die in de samen-

van het lichaam en seksueel misbruik. Via

leving leeft. Als een relationeel mensbeeld

de volmondige erkenning van dit eigentijds

echt het verschil uitmaakt tussen chris-

idealisme in de samenleving zou de chris-

tendemocraten enerzijds en liberalen of

tendemocratie van de nood waarin ze zelf

socialisten anderzijds, dan zou men daaruit

verkeert een deugd kunnen maken. Maar

duidelijker conclusies moeten trekken.’

er zijn volgens Van den Brink nog te weinig
bewegingen in die richting waarneembaar.
‘De bestuurlijke reflex is dominant en van
liefde voor het volk is weinig te bespeuren.’
De zegeningen van de moderniteit worden
nog altijd met argusogen bezien. Kan het tij
nog worden gekeerd, of is het te laat?

De Lage Landen en het hogere
Kunt u iets zeggen over uw motivatie om
aan het onderzoek De Lage Landen en het
hogere te beginnen?

In de definitie van het hogere staat de toevoeging dat het ‘onbaatzuchtig handelen’
dient te stimuleren. Maar de verbinding
met het hogere, met God, volk en vaderland om het even zo te zeggen, kan toch ook
andere en zelfzuchtige vormen aannemen?
‘In de onderzoeksgroep hebben we hier
discussie over gehad. Niet iedereen was
met deze toevoeging van het onbaatzuchtig
handelen even gelukkig. Maar de reden dat
ik die erin gehouden heb, heeft precies te
maken met de christelijke boodschap en de

‘De Lage Landen en het hogere ligt in het ver-

impact daarvan op het Westen. In Azië kun

lengde van mijn fascinatie voor tijd en de

je verlicht worden door je van de wereld af

boeken die ik over het moderniseringspro-

te wenden. Je hoeft niet te handelen in de

ces heb geschreven. Volgens gangbare analy-

wereld. Jouw verlichting voltrekt zich in

ses gaan modernisering en religie niet goed

je individuele bestaan. Desnoods in totaal
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isolement op een berghelling, waarbij je
vijf jaar lang met niemand spreekt. In het
christendom heeft een andere interpretatie
de overhand gekregen: allemaal mooi, die
idealen, dat zoeken naar heil en verlichting,
maar wat doe je ermee in de realiteit?’
Maakt u de samenleving daarmee niet te
heilig? Anders geformuleerd: wordt secularisatie nu niet een blessing in disguise?
Het heil is overal te vinden, als je maar
goed kijkt: is dat uiteindelijk niet een te
rooskleurige voorstelling van zaken?
‘Met die term “onbaatzuchtig handelen”
ontken ik uiteraard niet dat mensen zich ook
door eigenbelangen laten leiden. Bovendien
besef ik dat verbinding zoeken met het hogere soms kwalijke kanten bezit. Ik verheer-

van mensen. Ik wil niet dat mensen die

lijk dat niet. Heilige waarden zijn vanouds

hartstochtelijk voor dierenrechten pleiten,

ambivalent en niet alleen positief. Maar we

worden uitgespeeld tegen degenen die een

moeten niet alleen maar het slechte in de

traditioneel godsdienstige opvatting van het

samenleving willen zien. Ik heb echt genoeg

heilige voorstaan. Niet alleen omdat ik “de

van het cynisme dat ons politieke denken

boel bij elkaar wil houden”, maar ook omdat

bepaalt; daar moeten we mee afrekenen. Hoe

ik de democratische opgave heel serieus

krijgen idealen praktisch vorm in het hande-

neem. In de democratie moet je de strijd

len in het publieke domein en in het samen-

over datgene wat iemand het dierbaarst is

leven? Dat is nog altijd de toetssteen in het

zodanig kanaliseren dat de verschillende

Westen. Practice what you preach is daarbij

definities van het heilige naast elkaar kun-

het leidende motto.’

nen bestaan.’
‘In ons onderzoek constateren we ook –

Is de definitie van het hogere niet wat
te ruim? Er worden nogal wat ongelijksoortige engagementen, zoals dat van de
priester, de actievoerder, de minnaar op
één noemer gebracht.

met de nodige slagen om de arm – dat opvattingen over wat heilig is aan het verschuiven
zijn. Vitale waarden zijn steeds belangrijker
geworden. In die zin kunnen we de incarnatie, de lijfwording, tegenwoordig haast letterlijk nemen. Het heeft iets provocatiefs om

‘Ja, dat klopt wel. Maar daar zijn goede

incarnatie zo te verbinden met het lichame-

politieke redenen voor. Vanuit democra-

lijke, omdat het tegen het zelf-verstaan van

tisch oogpunt wil ik zo veel mogelijk recht

de christelijke traditie ingaat: die maakte

doen aan de verschillende engagementen

het lichaam graag ondergeschikt aan de
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geest. Onze menselijke natuur zou zelfs te-

zij zich van de leefwereld van mensen, waar-

genover geestelijke beginselen staan. Maar

in niet markt en macht op de eerste plaats

inzichten uit de moderne biologie laten zien

staan, maar waarden die te maken hebben

dat er geen vijandschap hoeft te zijn tussen

met gezin en gezondheid, uitdagend werk

onze natuur, zoals we die uit de natuurwe-

en authenticiteit.

tenschappen begrijpen, en de boodschap
van het evangelie. Wat Frans de Waal “empathie” noemt, ligt in het verlengde van wat in
het evangelie “naastenliefde” heet. Maar dat

Inzichten uit de moderne biologie laten zien dat er geen vijandschap is tussen onze natuur en
de boodschap van het evangelie

U lijkt een scheiding te creëren tussen het
systeemdenken van de elite en het deugdelijke leven van het gewone volk. Maar blijven goed en kwaad dan toch niet op een
te gemakkelijke wijze tegenover elkaar
staan, bijna zoals klassieke populisten
het deugdzame volk tegenover een zelfzuchtige elite plaatsen?

‘Veel mensen voelen zich onbegrepen en in
de steek gelaten door de elite. Daarin heb-

vermogen tot empathie, naastenliefde, moet

ben ze in wezen gelijk. Fortuyn benoemde

wel worden gecultiveerd. Ik denk dat veel

dat met zijn notie van “de verweesde sa-

mensen in Nederland dat niet meer herken-

menleving” als eerste. Die verweesdheid is

nen. Dat was een van de problemen waar we

de bittere vrucht van de jaren zestig en het

in onze studie tegenaan zijn gelopen. Men-

hogere opleidingsniveau. Hoogopgeleide

sen zeggen dat ze geen idealen meer heb-

burgers hebben succes en kunnen door-

ben, maar op het niet-verbale niveau worden

gaans goed voor zichzelf zorgen. Degenen

ze op allerlei wijzen in praktijk gebracht.’

die het niet kunnen bijbenen, hebben pech
gehad. Het heersende mensbeeld is daarmee

Ongeloofwaardige politiek

sterk liberaal geworden.’
‘Dat betekent ook dat mensen als losse

Het leven is, zegt Van den Brink, sterker

individuen worden beschouwd en dat hun

dan de leer, ook als die leer op een kritische

relaties op de tweede plaats staan. Maar

en cynische manier van denken berust. De

mensen zijn niet zo liberaal als de elite ge-

meesters van de achterdocht meenden dat

looft. Zo blijkt uit allerlei onderzoeken dat

‘hogere’ waarden slechts povere vermom-

Nederlanders niet in alle sectoren een vorm

mingen zijn van de menselijke zwakheid, in-

van marktwerking willen. En als het erop

stinctieve driften en economische belangen.

aankomt zetten ze niet de euro, maar het ge-

Die zienswijze heeft in de maatschappelijke

zin op de eerste plaats. Mensen veranderen

bovenlaag vele aanhangers. Volgens de elite

als ze kinderen krijgen, gaan anders tegen

is het volk dom, wrokkig en uit op eigenbe-

de wereld aan kijken. Als je de concrete zorg

lang. Bestuurders en politici denken dat de

voor kinderen draagt, dan koop je niets voor

Nederlander zich als een calculerend wezen

een abstracte ideologie die een heilzame

gedraagt. Maar juist daarmee vervreemden

werking van “de” markt verwacht. Laten we
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ons bezinnen op de vraag hoe marktwerking

Helaas wordt de kunst van de retorica in

concreet in verschillende domeinen en sec-

Nederland niet op haar waarde geschat.’

toren uitwerkt. Voor mensen zonder gezin is

‘Iemand die de retorica wel beheerste

hun gezondheid het belangrijkst. Het gezin

was Abraham Kuyper in het laatste kwart

en de gezondheid zijn beide zaken die dicht

van de negentiende eeuw. Dat was een tijd

op de huid zitten en die lichamelijk zijn. We

waarin net als nu op allerlei gebieden het

zien dat het lichaam wordt gesacraliseerd.

liberalisme hoogtij vierde. Ook toen werden

De onaantastbaarheid van het lichaam is op

de schaduwzijden van de modernisering, de

een onverwacht snelle manier doorgedron-

industrialisatie en de marktwerking zicht-

gen in de samenleving.’

baar. Kuyper, en later de katholieken, thema-

‘Veel bestuurders en politici, ook binnen

tiseerde de morele zorgen van gewone bur-

het cda, hebben moeite met deze transfor-

gers. Hij nam op een eigen wijze stelling in

matie van het heilige. Maar excusez-moi, nu

het debat over de sociale kwestie. Hij zag de

de oude woorden hun betekenis verliezen, is

materiële noden, maar vroeg zich ook af: wat

het zaak om het commitment van burgers op

betekent deze ontwikkeling voor onze ziel?

een nieuwe manier te verwoorden. Lippen-

Hij begreep moraliteit als een antwoord op

dienst alleen is niet genoeg. Als ik cda’ers

markt en macht en mobiliseerde daarmee op

hoor praten over het belang van beroepseer

succesvolle wijze de massa. Ook in onze tijd

voor de politieman en de verpleegster vind

voelen veel mensen zich in de kou staan. En

ik dat weinig geloofwaardig. In onze pogin-

er liggen dus mogelijkheden om opnieuw

gen om via de Stichting Beroepseer de posi-

het volk moreel te mobiliseren, De vraag is:

tie van de vakman centraal te stellen, lopen

wie doet dat en hoe doe je dat tegenwoordig?

wij juist aan tegen gevestigde partijen als

Je kunt Kuyper niet zomaar overdoen, dus je

cda en PvdA. Zij hebben de afgelopen decen-

moet op zoek naar moderne vormen.’

nia de belangen van bestuurders verdedigd.

‘Zo’n hernieuwde vorm van politiek op

Alleen de sp heeft van meet af aan – deels om

basis van persoonlijk engagement – verge-

opportunistische redenen, ik ben niet naïef

lijkbaar met de vele op caritas gebaseerde

– duidelijk positie gekozen.’

maatschappelijke initiatieven in de negentiende eeuw – is nog niet ingedaald bij de

Wat kunnen politici doen om geloofwaardige politiek te bedrijven?

christendemocratie. Dat is eigenlijk verrassend omdat het goed bij de eigen traditie
van morele mobilisatie past.’

‘Het is in wezen niet moeilijk. In Tilburg

‘Ik ben wel teleurgesteld over de reacties

doen we veel onderzoek naar de geloofwaar-

op het voorstel van de commissie-Geel om de

digheid van politici en bestuurders. Er zijn

betekenis van compassie voor de christen-

een paar vuistregels: je moet eerlijk zijn en

democratie te doordenken. Het woord werd

je moet doen wat je zegt. Je moet weten waar

niet eens begrepen. Men heeft onvoldoende

je heen wilt en je moet een goede toespraak

kennis in huis om te beseffen welke potentie

kunnen houden: het vermogen om ‘kleine’

dat woord binnen en buiten de christelijke

persoonlijke verhalen van burgers te verta-

traditie bezit. Een van de sterke kanten lijkt

len naar grotere maatschappelijke kwesties.

mij dat “compassie” net iets kosmopoliti-
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scher is dan naastenliefde. Het heeft bijvoor-

langzaam maar zeker terrein. Zo opzienba-

beeld ook binnen oosterse religieuze tradi-

rend als de opkomst van christelijke politieke

ties een plaats. Volgens Karen Armstrong

partijen ruim een eeuw geleden was, zo

drukt compassie op wereldschaal zelfs een

onontkoombaar lijkt nu hun electorale neer-

universele, gemeenschappelijke ervaring uit

gang. In 1965 hadden de christelijke partijen

binnen alle wereldreligies. Via inzichten uit

80 zetels, in 2012 zijn het er nog maar 21.

de moderne biologie kun je begrijpen waarom. Compassie sluit aan bij de menselijke
natuur van mens en dier waarin empathie

Wat is uw analyse over de neergang van
het cda ?

een duidelijke betekenis heeft.’
‘Secularisatie speelt wel een rol, maar ze vol‘We kunnen er politiek niets mee’, was het
argument. De achterliggende gedachte was:
compassie werkt wel in het verkeer tussen
mensen onderling, maar is geen hanteerbaar begrip voor een overheid, die zonder
aanzien des persoons moet handelen.

doet niet als verklaring voor het verlies bij de
verkiezingen in 2012. Het cda is het contact
met de werkelijkheid verloren, dat is volgens
mij waar het om gaat. De partij heeft zich geïdentificeerd met het besturen, het regeren en
de verantwoordelijkheid die daarbij hoort. Ze
heeft geen contact met de werkelijkheid, noch

‘Precies. Men dacht dat compassie politiek

op handelingsniveau (bijvoorbeeld in wijken),

niet inzetbaar was en dat je er geen verkie-

noch op intellectueel niveau. Een uitzonde-

zingen mee kunt winnen. Maar die instru-

ring was het rapport van het Wetenschappelijk

mentele omgang met de politiek is nu juist

Instituut voor het cda, van Hamilcar Knops en

de kern van het probleem. Daarmee win je de

Leonard Geluk, over de steden: De stad terug

harten van de mensen niet. Om verbeelding

aan de mensen. Dat was niet geschreven vanuit

te stimuleren en mensen te enthousiasme-

een afwerende reactie op moderne stedelijke

ren, moet je juist niet-instrumentele facto-

ontwikkelingen, want daarin werd gezegd:

ren mobiliseren. Dat is niet a-politiek, maar

de steden zijn ook ons terrein. We willen de

echte politiek! Burgers snakken daarnaar en

stedelijke problemen aanpakken. Maar over

ik eigenlijk ook. Het gaat de meeste mensen

het algemeen voel ik bij christendemocraten

niet om cpb-cijfers of om een politicus die

nog te veel koudwatervrees ten aanzien van de

precies kan uitrekenen wat de beleidseffec-

moderne realiteit.’

ten op de begroting zijn.’

Liefde voor het volk als basis voor
geloofwaardige politiek
Het betoog van Van den Brink over de aanwezigheid van het heilige en het idealistisch

Toch sluit uw verhaal over de betekenis
van publieke moraal en idealistisch engagement in het leven van mensen perfect
aan bij wat het nieuwe christendemocratische verhaal zou kunnen zijn. Het past
ook goed bij de relationele mensvisie.

engagement in de samenleving zou goed
passen bij de christelijk geïnspireerde poli-

‘Dat klopt. Maar hoe zet je dat nu overtui-

tieke partijen. Toch verliezen deze partijen

gend neer in een tijd dat iedereen zijn in-
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dividuele autonomie proclameert? Durf je

en stabiel als de bovenlaag een bepaalde

bijvoorbeeld te zeggen: wij gaan echtschei-

mate van “liefde voor het volk” weet op te

ding ontmoedigen, want al die mensen die

brengen.’

zo gemakkelijk scheiden, dat is slecht voor

‘Machthebbers die zich evident niets

de kinderen, slecht voor de mensen zelf en

gelegen laten liggen aan het volk, kunnen

voor de samenleving als geheel?’

tijdelijk hun macht handhaven, maar niet
op de lange termijn. Dat is wat Foucault met

Vindt u dat we dat moeten doen?
‘Ik weet het niet, maar ik zal een persoonlijk voorbeeld geven. Mijn vrouw
en ik hebben zo’n tien jaar geleden een
moeilijke periode in onze relatie gehad.
We waren voortdurend met twee vragen
bezig, namelijk “Wie is hier de baas?” en

In de West-Europese geschie
denis is de macht op lange
termijn alleen legitiem, acceptabel en stabiel als er ‘liefde
voor het volk’ is

“Wie heeft er gelijk?”. Daarmee bleven
we de gevangenen van het liberale model.

zijn begrip “pastorale macht” heeft gethe-

Pas na de nodige strijd en ook wel de hulp

matiseerd. Een goed politicus houdt van de

van anderen werd het ons duidelijk dat

kudde en is een dienstbare leider. De grote

die nadruk op ons eigen ego de bron was

vraag is: wie laat zich nu iets gelegen liggen

van het probleem. Wat we uiteindelijk

aan de zorgen van gewone mensen in het

begrepen was: zonder liefde, zonder het

Europese debat, op nationale schaal en in de

vermogen om voor de ander een stap opzij

stad? Wie engageert zich met hen?’

te zetten, kun je als het erop aankomt geen

‘Wij hebben in Tilburg onder andere

relatie hebben. Alleen door het cultiveren

onderzoek gedaan naar best persons, ofwel

van dit vermogen tot liefde ontstond er

mensen die erin slagen iets te bereiken in

ruimte om te bloeien in de relatie. Toen pas

probleemwijken. Wat blijkt nu? Dat zijn

kwam voor ons de ruimte om met elkaar te

allemaal mensen die zich verbinden met

kunnen trouwen. Ik vertel dit omdat velen

gewone burgers en met hen een langdurige

dit zullen herkennen en omdat het ook een

relatie aangaan, die een tijd in zo’n wijk

politieke pointe heeft.’

gaan wonen, een paar jaar bezig zijn, inves-

‘Iets vergelijkbaars speelt tussen de

teren in persoonlijke relaties en een groot

elite en een groot deel van de Nederlandse

empathisch vermogen hebben. Zij staan aan

bevolking op dit moment. Mijn vermoeden

de kant van mensen die het moeilijk hebben.

is dat het de huidige elite aan liefde voor

Dat betekent vaak: ze letterlijk bij de hand

het volk ontbreekt. De politieke bovenlaag

nemen. Niet zelden gaat het om lastige lui

is vooral bezig met haar eigen project. Zelf

met wie van alles en nog wat aan de hand is,

denk ik dat dit op den duur ten koste van

zoals uitkeringsfraude en geweldsproble-

haar geloofwaardigheid gaat. In de West-

men. Desondanks gaan best persons met

Europese geschiedenis is de macht op

deze mensen het gesprek aan. Een organisa-

lange termijn alleen legitiem, acceptabel

tie als het Leger des Heils opereert ook op dit
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niveau. Niet alleen moreel oordelen, maar

de samenleving moeten zijn. Nu is het vaak

kleinschalig commitment tonen – dat werkt.’

omgekeerd en raken in de ideologische maalstroom van markt en macht juist dit soort

Empathische deugden als ‘luisteren’, ‘vertrouwen’ en ‘vergeven’ zijn diepgeworteld in
de christelijke traditie. Toch worden ze ook
binnen het cda niet direct verbonden met
deugden die politiek gezien relevant zijn.

maatschappelijke initiatieven uit zicht.’
Zou deze benadering de basis voor christelijke politiek kunnen zijn?
‘Ik weet niet of het om een specifiek chris-

‘Ik vrees dat de arrogantie van de macht hier

telijke politiek dient te gaan. Om je met

een rol speelt. De gevestigde orde denkt te

de werkelijkheid van alledag te verstaan,

weten hoe het zit; wat de harde politieke

moet je ook als sociaaldemocraat lokaal

werkelijkheid is. Daarin is geen plaats voor

werken en persoonlijk engagement tonen.

zogenaamd soft gepraat. Maar je kunt eigen-

De wijkaanpak van Lodewijk Asscher in Am-

lijk geen politiek bedrijven zonder het per-

sterdam illustreert dat. Mijn opvatting van

soonlijk idealistische engagement van men-

politiek komt uit een republikeins model

sen mee te nemen. Die betrokkenheid bij

van ‘burgerschap’ voort. Samen met burgers

alle belangrijke issues van het leven speelt

– vanuit verschillende inspiratiebronnen

enorm. Neem bijvoorbeeld de nadruk op

– vorm geven aan de publieke zaak. Binnen

banen. Dit is niet alleen belangrijk vanwege

dat spectrum is overduidelijk plaats voor

het materiële inkomen dat mensen daarmee

mensen die zich laten inspireren door het

verwerven, maar ook omdat mensen zin ont-

evangelie en het voorbeeld dat Jezus daarin

lenen aan hun werk. Niet voor niets schrij-

geeft. Hoe hij met mensen optrekt als het le-

ven wij Werk in De Lage Landen en het hogere

ven moeilijk is. Zijn voorbeeld heeft in ieder

met een hoofdletter. Werk is, meer nog dan

geval miljoenen mensen aangesproken in

Weber vermoedde, een bron van zingeving

het verleden en is ook nu relevant, omdat er

geworden. De vruchten van het werk zijn

nog steeds mensen in nood zijn. Die manier

méér dan voorafschaduwingen van een toe-

van opereren is niet “politiek” in de triviale

komstig Heil. De werkplek zelf is geworden

zin van het woord, is niet uit op macht, stem-

tot een plaats van het heil. Of de plaats van

menwinst of een mooie reputatie. Ze is in

onheil, op het moment dat je bijvoorbeeld

zekere zin aanstootgevend, gericht tegen de

je baan verliest, of wanneer je gefrustreerd

gevestigde orde, tegen de machthebbers.’

wordt in het werk.’
‘Waar wordt anno nu het heil gezocht,

‘Aan de kant van het leven gaan staan,
aandacht hebben voor reële mensen, ook

welke vorm neemt het onheil aan? Aan welke

als het in moreel opzicht twijfelachtige

kant moet ik gaan staan om recht te doen

mensen betreft. Ik pleit niet voor moralise-

aan de geseculariseerde vormen van betrok-

ring, maar voor een soort realisme. Dat is

kenheid, die juist door hun aardse en licha-

uiteindelijk waarom ik denk dat seculari-

melijke gestalten zo door en door christelijk

satie geen afscheid van het christendom is.

zijn? De lokale betrokkenheid van mensen op

Veel mensen zijn nog precies zo praktisch

elkaar zou de basis voor het grote verhaal over

verbonden en betrokken op anderen als

Christen Democratische Verkenningen | Herfst 2012

Het ontbreekt de politieke elite aan ‘liefde voor het volk’
In gesprek met Gabriël van den Brink

79
Jezus. Nou, dat is nogal wat! Het cda kijkt

zinnen. Munt nieuwe woorden om het ho-

ten onrechte negatief tegen dat moderne en

gere in het moderne bestaan te erkennen en

geseculariseerde leven aan. Secularisatie

te benoemen. Maak van de nood een deugd.
Speel concreet in op lokale kwesties. Maar

Het CDA kijkt ten onrechte
negatief tegen modernisering
en de secularisatie aan

eerst en vooral: las een pauze in, maak een
reflectieve omweg. Stap uit de tijd, om zo
te zeggen. Analyseer wat er gebeurt bij het
succesvolle werk in buurten, en probeer
eerst de ontwikkeling van het moderne
leven zelf te snappen en te accepteren. Voor

is wellicht een probleem wanneer je alleen

je het weet krijgen oude bestuurlijke re-

naar de traditionele vormen van het heilige

flexen weer de overhand en is van het eigen

kijkt. Je zult echt iets nieuws moeten ver-

verhaal niets meer over.’
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Jaloerse religies: over
politisering en depolitisering
van godsdiensten en andere
heilsleren
Een absoluut seculiere politiek is een onmogelijkheid. Niet
alleen religies, maar ook collectieve entiteiten als de staat,
het volk, het ras, de klasse en de mensheid kunnen ons verleiden tot een allesverterende aanhankelijkheid, zodra zij
gepolitiseerd en gesacraliseerd worden tot een heilsinstantie.
Zelfs het private individu kan tot een heiligdom worden. De
recente uitdrukking ‘postseculier’ benadrukt dat het niet langer evident is dat bij politieke instituties en discussies alleen
‘seculiere’ argumenten geldigheid hebben.
door Theo W.A. de Wit
De auteur is universitair docent Sociale ethiek en politieke filosofie en bijzonder hoogleraar Geestelijke verzorging in justitiële inrichtingen aan Tilburg University.

Volgens onze beste twintigste-eeuwse denkers 1 is het bijzondere
van onze moderne representatieve democratie dat de verdeeldheid en het
conflict er als normaal gelden. Niemand is daar namelijk van tevoren al
(door zijn afkomst, door zijn contact met een goddelijke waarheid, of door
zijn organische band met het volk) in het bezit van de kennis van wat het algemeen belang inhoudt. Tegelijkertijd is iedereen wel verplicht zijn voorstellen in termen van dat ‘publieke belang’ te formuleren; democratie is
dus ook méér dan pure belangenafweging, en in een discussie hoopt men
zelfs van zijn politieke tegenstander iets op te steken. Er zit dus een element van hoop op zelfoverstijging of transcendentie in de democratie, dat
mogelijk gemaakt wordt doordat ieder zich invoegt in een gezamelijk for-
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mat of kader dat men niet zelf heeft uitgevonden en ook niet kan dicteren.
En tenslotte is niemand verplicht de meerderheidsbesluiten die tot nieuwe
wetgeving leiden, toe te juichen of zelfs maar zinnig te vinden. Een democratisch meerderheidsbesluit heeft daarmee een arbitrair, decisionistisch
moment – het ritueel beëindigen van de discussie. Juist dat arbitraire moment – een soort seculier godsoordeel – maakt het draaglijk voor wie een
democratisch dispuut verloren heeft. Alleen uitwendige gehoorzaamheid
wordt van ons gevraagd, innerlijk verzet alsook uiterlijk protest binnen
de kaders van de rechtsstaat blijven volledig toegestaan. Ook een overstemde minderheid houdt zo uitzicht op een ander, beter besluit en hoop
op een betere wereld. ‘In een democratie leven’, zo stelde de Franse filosoof
Jacques Derrida in zijn gesprek met de Algerijnse islamoloog Mustapha
Chérif, ‘betekent dat men ermee instemt om aan te vechten en aangevochten te worden, om een als democratisch gekenschetste toestand in naam
van een komende democratie aan te vechten.’ De voorwaarde hiervoor is
wel, zo benadrukt hij, dat ‘het politieke zich bevrijdt uit de verstrengeling
met het theocratische en theologische, een bevrijding die goed samen kan
gaan met de vrijheid van godsdienst’.2 Waarheid (heil) en rechtvaardigheid (in de zin van gelijke vrijheid van alle burgers) blijven in een waarlijk
democratische politiek dus gescheiden. Dat impliceert dat elke heilsleer
in een democratie een soort besnijdenis ondergaat, een ‘narcistische
Elke heilsleer ondergaat in
krenking’, met een woord van Sigeen democratie een soort
mund Freud.
De kerngedachte van dit alles
besnijdenis, een ‘narcistische
is dus dat de moderne democratie
krenking’
een bepaalde vorm oplegt aan de
maatschappelijke conflicten, zodat
ze hanteerbaar worden.3 Die vorm moet ons vooral beschermen tegen ons
immer dreigende egotisme – zoals Odysseus zich vastbond aan een mast
om de verleiding van de Sirenenzang te kunnen weerstaan. Dit egotisme,
zo zal ik hier betogen, nam in het verleden, en neemt soms ook vandaag,
onder meer de vorm aan van een enthousiaste of jaloerse, naar exclusiviteit
strevende religie. Sommigen voegen hier nog aan toe dat deze monopolistische impuls vooral inherent is aan monotheïstische religies en hun seculiere varianten, de grote verhalen of ‘monomythen’ (Odo Marquard).4 Het
begrip ‘religie’ dient men namelijk breed op te vatten, zodat het niet alleen
de overgeleverde religies en confessies omvat, maar ook de seculiere ‘politieke religies’ waarover de filosoof Eric Voegelin al in de jaren dertig van
de vorige eeuw schreef.5 Ook collectieve entiteiten als de staat, het volk, het
ras, de klasse en de mensheid kunnen ons verleiden tot een allesverterende

Christen Democratische Verkenningen | Herfst 2012

De politisering van religie

84
aanhankelijkheid, zodra zij gepolitiseerd en gesacraliseerd worden tot een
heilsinstantie. Hierna zal ik betogen dat zelfs het private, antisociale, gesacraliseerd kan worden.
Depolitisering van jaloerse religie: de ontwarring van een
gordiaanse knoop
Met zijn verwijzing naar de godsdienstvrijheid en de ontvlechting van het
politieke en het religieuze herinnert Derrida uitdrukkelijk aan de depolitisering van de religies die aan de basis ligt van de moderne democratische
rechtsstaat. Deze depolitisering of neutralisering is de moeizaam bereikte
culturele statusverandering van religies en confessies als antwoord op de
confessionele burgeroorlogen van de zestiende en zeventiende eeuw in
Europa. Religieuze waarheidsaanspraken zijn na deze verandering niet
langer juridisch verplichtend: de gordiaanse knoop, waarbij de wereldlijke overheid de kerkelijke orthodoxie beschermt, en deze laatste de staat
een sacrale wijding verleent, is verbroken. Zo opende de Amerikaanse
Grondwet in 1787 de mogelijkheid om in plaats van een religieuze eed, af
te leggen bij bepaalde openbare publieke functies of vertrouwensambten,
te kiezen voor een niet-religieuze verplichtingsvorm, want ‘geen enkele
religieuze toetsing zal (hierbij) vereist zijn als kwalificatie’.6 Europese landen voltrokken deze ontkoppeling en depolitisering veel later en vaak ook
moeizamer. Zij kan met recht historisch genoemd worden, want daarin
‘triomfeert de wil tot vrede, door de ervaring van de confessionele oorlog
gerijpt, over de wil tot een politieke triomf van de waarheid’.7 Ook kerken
hebben er lang over gedaan afscheid te nemen van de theologisch zo evident lijkende fusie van waarheid en macht. ‘Misschien bent u van mening’,
zo betoogde kardinaal Ottaviani namens de rooms-katholieke kerk nog in
1960, net vóór het Tweede Vaticaanse Concilie, ‘dat de katholieke kerk met
twee maten meet. Want waar zij zelf heerst, wil ze de rechten van andersgelovigen inperken, maar waar zij zelf een minderheid vormt, verlangt zij
gelijke rechten als de anderen. Daarop moet men antwoorden: inderdaad,
er dienen twee maten te worden gehanteerd, de ene voor de waarheid, de
andere voor de dwaling.’ Zoals bekend werd de godsdienstvrijheid pas
tijdens Vaticanum ii voluit aanvaard – een ‘copernicaanse wending’, zo is
er wel gezegd.8
Nuanceringen
Dit alles zal ons als burgers van een liberale staat misschien vanzelfsprekend voorkomen, overtuigd als wij ervan zijn geraakt dat een godsdiensti-
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ge overtuiging ‘privézaak’ is en het opleggen van een religie door de staat
‘middeleeuws’. Toch kunnen enkele historische en conceptuele nuanceringen op dit punt ons dichter bij de eigenlijke vragen brengen, namelijk of
wij werkelijk bereid zijn pluraliteit op het gebied van waarheids- en heilskwesties te aanvaarden, en of de politisering van een ‘jaloerse heilsleer’
vandaag niet een nieuwe vorm aanneemt. Ik wil hier drie van deze nuanceringen of preciseringen voorleggen.
1. Grenzeloze gehoorzaamheid aan de wet?
In de eerste plaats heeft de grote Britse historicus Christopher Hill laten
zien dat het bij de zeventiende-eeuwse vervolging van religieuze dissidenten dikwijls niet alleen ging om de onderdrukking van religieuze
heterodoxie en dus om het weigeren van de godsdienstvrijheid.9 Wie zich
verdiept in de activiteiten van deze dissidenten en in de argumenten van
hun belagers, ontdekt dat religieuze, sociale en politieke thema’s daarin
onlosmakelijk verbonden zijn. Een voorbeeld is John Bunyan (1628-1688),
een hel-en-verdoemenispredikant die in zijn preken hartstochtelijk de
kant van de armen koos, terwijl hij de rijken – de ladies en de gentlemen
– consequent als schurken beschreef en angst voor het Laatste Oordeel
trachtte in te prenten. Tegenover elkaar stonden niet eenvoudigweg een
repressieve religieuze staatsorthodoxie en dissidente geloofsovertuigingen, maar twee totaal verschillende politiek-religieuze waardesystemen.
Dat gegeven maakt het voor ons moderne democraten, gewend als wij zijn
aan de vrijheid van godsdienst, minder moeilijk om ons existentieel in te
leven in dit conflict. De politiek-religieuze agitatie van Bunyan en de zijnen klinkt soms als een verre echo van hedendaagse revolutionaire volksof basisbewegingen die in naam van een ‘bevrijdingstheologie’ opkomen
voor de rechten van de armen van vandaag.
En – een ander voorbeeld dat door Hill wordt behandeld – de discussies
en praktijken van de radicale quakerbeweging, die rond 1650 leefde in de
verwachting van de spoedige terugkeer van Christus, kunnen bij ons wellicht nog herinneringen oproepen aan de ‘ludieke’ jaren zestig van de afgelopen eeuw. Ook deze radicale quakers attaqueerden de rijken en maakten
zich tot spreekbuis van de armen. Zij weigerden hun hoed af te zetten in
het gezelschap van magistraten, debatteerden en speculeerden over radicale democratisering, ‘communistische’ samenlevingsvormen, vrije liefde
en de wetenschappelijke (on)betrouwbaarheid van de Bijbelse, canonieke
teksten. Er zijn getuigenissen over vrouwen die bij openbare gelegenheden
hun borsten ontblootten terwijl zij uitriepen: ‘Welkom aan de opstanding!’ Hier begint de scène zelfs een treffende gelijkenis te vertonen met
een voorval in de jaren zestig, toen de Duitse professor Theodor Adorno,
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zelf een prominent maar ietwat elitair maatschappijcriticus, tijdens zijn
college geconfronteerd werd met studentes die plotseling hun borsten
ontblootten.
Maar de geschriften van de vroege quakers belichten ook de minder
frivole, grimmiger kant van deze politisering. ‘De heiligen van de allerhoogste God zijn in aantocht om zijn vijanden te vermorzelen’, zo valt er
bijvoorbeeld bij John Fox, een radicale quaker, te lezen, waarbij hij zichzelf
vanzelfsprekend tot deze ‘heiligen’ rekende.10 Zoals bekend heeft ook de
jaren zestig in Duitsland en elders de geenszins ludieke, gewelddadige
beweging van de Rote Armee Fraktion voortgebracht, die de ‘repressieve tolerantie’ (Marcuse) van het laatkapitalisme niet alleen in geschrifte en met
symbolische acties, maar ook met bomaanslagen en gijzelingen bestreed.
Onze democratische reserves of zelfs aversie jegens de koppeling van
sociaal-politieke radicaliteit aan religieuze (of utopische) waarheidspretenties maakt het dus minder makkelijk om begrip op te brengen voor de
politiek-religieuze dissidentie uit de periode van de godsdienstoorlogen.
Dezelfde reserves maken het echter óók ongeloofwaardiger om onszelf
op de borst te kloppen over onze ‘tolerantie’ in vergelijking met de wrede
verdedigers van de status quo uit Bunyans tijd. Terecht stelt Hill dat de
studie van de casus van John Bunyan en zijn tegenstanders een vraag
opwerpt die nog steeds actueel is, namelijk ‘of verzet tegen de wet ooit
legitiem kan zijn wanneer het gedicteerd wordt door serieuze geloofsovertuigingen’.11 De meeste liberale democraten zullen vandaag op deze vraag
met een hartgrondig ‘neen’ antwoorden, of hoogstens met een nieuwe wet
(een wet gewetensbezwaarden) en een discussie over een grensgeval als
de ‘burgerlijke ongehoorzaamheid’. Ofwel: de verdraagzaamheid van de
liberaaldemocratische verdedigers van de bestaande orde jegens een politiek handelen dat ‘door God is opgewekt’ (a Deo excitato, zoals de formule
ooit luidde) is de laatste eeuwen drastisch afgenomen. Een toenemend
religieus analfabetisme, dus het
gebrek aan elementaire kennis over
Onze tolerantie bereikt spoedig
de religieuze geschiedenis van de
mensheid, versterkt dit nog. Onze
een grens wanneer zij wordt
tolerantie bereikt spoedig een grens
uitgedaagd door politiekwanneer zij wordt uitgedaagd door
religieuze intolerantie
politiek-religieuze intolerantie
(vandaag al snel ‘fundamentalisme’
genoemd), en vaak reeds wanneer de angst daarvoor bezit van ons heeft
genomen of zelfs door de massamedia actief wordt verspreid.12
Een actueel voorbeeld van een nauwelijks revolutionair te noemen gehalte. Volkskrant-columnist Toine Heijmans vindt dat ambtenaren gewoon

Christen Democratische Verkenningen | Herfst 2012

Theo W.A. de Wit
Jaloerse religies: over politisering en depolitisering van godsdiensten en andere heilsleren

87
moeten uitvoeren wat wij – de democratische meerderheid – hebben besloten, zodat er voor ‘weigerambtenaren’ die homoseksuele stellen niet
wensen toe te spreken geen plaats is. Immers, ‘een ambtenaar ís de wet’.13
Toch is dat een terugval achter de historisch bereikte gewetensvrijheid, een
leerstuk dat een ambtenaar niet reduceert tot een mechanische executeur
van de wet. En men vraagt zich tevens af: heeft deze opiniemaker dan niets
geleerd van de naoorlogse discussie over het nationaalsocialisme, waar het
legalistische argument (‘Ik heb slechts de wetten van de Führer gehoorzaamd’) niet werd aanvaard om de eigen verantwoordelijkheid uit te wissen? In de eeuw die achter ons ligt hebben wij door de ervaring van massieve staatsterreur het verschil tussen recht en rechtvaardigheid opnieuw
hardhandig geleerd, en het is ook geenszins nodig het met weigerambtenaren inhoudelijk eens te zijn om hun gewetensvrijheid te respecteren.
Het geborneerde karakter van de impuls om weigerambtenaren tot een
politiek probleem te maken wordt nog duidelijker wanneer we dat vergelijken met het activisme van de Russische vrouwenpunkgroep Pussy Riot.
Deze groep is in korte tijd uitgegroeid tot een belangrijk symbool tegen
het corrupte en repressieve regime van Poetin. En vanwege de nauwe band
van dit regime met de patriarch van de orthodoxe kerk was het onvermijdelijk dat deze vrouwen zich ook gingen richten tegen de gordiaanse knoop
waarin de staat en de ‘nationale kerk’ van Rusland nog steeds zijn verwikkeld.14 Soms krijgt hun protest zelfs een expliciet politiek-theologische
vorm, zoals toen zij zich op ‘Maria’ beriepen als verlosser in de strijd tegen de repressie van Poetin en consorten. Pussy Riot strijdt dus voor de
ontvlechting van kerk en staat in Rusland, een strijd die zowel politiek
als theologisch onze steun verdient. Heijmans echter wil sgp-gelovigen
dwingen tot gehoorzaamheid aan zijn emancipatienarratief. Maar terwijl
een columnist als Heijmans in Nederland de wind mee heeft en een zelfverzekerde meerderheid mobiliseert tegen een kleine minderheid van sgpgelovigen, neemt Pussy Riot het met grote persoonlijke moed op tegen een
oppermachtige staat – intussen wacht de vrouwen twee jaar strafkamp.
2. Triviale en niet-triviale overtuigingen, of: de verabsolutering van de tolerantie
Voor vermoedelijk de meerderheid van de Nederlanders vandaag is de
trouw aan religieuze praktijken en aan religieuze overtuigingen, waaronder die van een weigerambtenaar, niet alleen een privézaak die in het
openbaar geen rol mag spelen; dergelijke overtuigingen zijn volgens menigeen zelfs te vergelijken met een triviale persoonlijke preferentie, een
hobby of een individuele eigenaardigheid. Over de transformatie van een
religieuze loyaliteit tot een triviale aangelegenheid heeft de Amerikaanse
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filosoof Stanley Fish (een ongelovige liberaal die de kunst verstaat ‘buiten
zichzelf te denken’) belangwekkende dingen gezegd. In zijn lectuur van
John Lockes beroemde Brief over de tolerantie (1689) laat hij zien dat er in dit
betoog reeds sprake is van een zekere verglijding van religieuze tolerantie
naar de trivialisering van het religieuze. Deze verglijding ligt volgens Fish
zelfs in de lijn van de door Locke betoogde noodzaak van een depolitisering van religieuze kwesties: ‘Wanneer je zegt dat religieus geloof niet iets
is waarvoor je beloond of gestraft moet worden, en zeker niet iets waarvoor
je moet gaan vechten, dan is het slechts een kleine stap om te gaan zeggen
(wat velen dan ook deden) dat religieuze overtuigingen het niet waard zijn
om voor te vechten. Er is een subtiele grens, en soms zelfs die niet, tussen het verwijderen van de religie uit het openbare strijdveld en het naar
de marge dringen van religie, waar het alleen nog met de nodige pracht
en praal vertoond wordt bij ceremoniële gelegenheden, zoals we dat vaak
doen bij zaken die we triviaal gemaakt hebben.’15
Deze tweede stap is de voorstelling van religieuze betekenissen en praktijken als iets buitengewoons in de dubbele zin van het woord: als iets wat
verheven is boven wat ‘gewone mensen’ in hun dagelijks leven bezighoudt
(en om die reden object van tolerantie is), én als iets excentrieks en marginaals, iets wat niet behoort tot wat er in het gewone leven en in de politiek
werkelijk toe doet. Beide aspecten kan men in nuce reeds bij Locke aantreffen, zoals wanneer hij de gemeenschap ‘in zijn gewone doen en laten’
plaatst tegenover de confessies en kerken met hun aanspraken, of wanneer
hij religieuze verschillen op één lijn plaatst met verschillen in haarkleur.16
En beide aspecten hebben zich vandaag in Nederland ontwikkeld tot zeer
courante houdingen ten opzichte van ‘gelovigen’: het zijn ofwel paradijsvogels die toegang schijnen te hebben tot een werkelijkheid (en een genot?) die voor ons gewone stervelingen gesloten blijft, of ze houden als een
minderheid blijkbaar vast aan iets waarvan het praktische nut ons ontgaat,
of wat mogelijkerwijs zelfs schadelijk of gevaarlijk is. In de formulering
van Fish: dit in quarantaine plaatsen betekent dat religieuze waarden ‘ofwel worden beschouwd als de triviale expressie van een individuele smaak,
dan wel veroordeeld als een irrationele en regressieve antisociale kracht’.
En uiteindelijk wordt van een religieus mens verwacht dat hij zijn religieuze visie op het goede leven vóór zich houdt, of zijn religie beschouwt als
iets waarmee men aankomt ‘met dezelfde schroom als waarmee men zijn
zelfgemaakte toastjes meeneemt naar een cocktailparty’.17
Nu kan men op de privatisering en trivialisering van religie, die kan worden voortgezet in de trivialisering van nationale cultuur tot folklore en zelfs
van moraal tot een autocreatie,18 twee volledig verschillende sociale praktijken funderen. Men kan menen dat religieuze en culturele identiteiten er
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a priori recht op hebben met rust gelaten te worden, omdat zij nu eenmaal
uitingen van zelfbeschikking zijn. Dat heeft ons in Nederland, onder aanroeping van de deugd van de multiculturele tolerantie, een tijd lang een nieuwe
vorm van hypocrisie opgeleverd, de cultuur van de ‘politieke correctheid’.
Wanneer mijn religie of cultuur immers mijn hoogstpersoonlijk maaksel of
design is geworden, dan valt er niets meer te tolereren, want er is niets wat
gedeeld wordt of naar publieke erkenning streeft en dus tegenspraak of irritatie zou kunnen oproepen.
Maar deze vorm van tolerantie kan evenzeer een uiterst polemische vorm
van intolerantie genereren. Het triviale karakter van iedere overtuiging wordt
dan een imperatief. De eis om andere overtuigingen te respecteren ‘slaat dan
om in de eis geen overtuigingen meer te hebben op basis waarvan men tegengestelde overtuigingen voor onjuist houdt’.19 Mensen die er nog niet-triviale
overtuigingen op na houden worden dan als een bedreiging waargenomen.
En even onverbiddelijk wordt tolerantie dan zelf de enige niet-triviale, absolute overtuiging, én tevens de aanduiding van een politieke scheidslijn: die
tussen wij, de verdraagzamen, en zij, de dragers van overleefde, achterlijke
en intolerante tradities – orthodoxe gelovigen van allerlei slag, allereerst natuurlijk de moslims. Dat hebben wij in ons land de laatste tien jaar ervaren,
en Nederland is in die tijd in de ogen van menig buitenstaander veranderd in
een enclave van grimmigheid, onverdraagzaamheid en ongastvrijheid.
Ook deze merkwaardige omslag of dialectiek van depolitisering en politisering bevat een harde les, die ik nog het best met een citaat van Friedrich
Nietzsche onder woorden kan brengen. Deze schrijft ergens over de ‘wet’ dat
er geen heiligdom kan worden verbrijzeld zonder dat er een nieuw heiligdom wordt opgericht.20 Wij aanvaarden dus helemaal niet dat onze diepste
overtuigingen louter een ‘privaat’ karakter hebben. Het scherpste commentaar op de commotie over de uitspraken van sgp-voorman Van der Staaij over
de band tussen zwangerschap en verkrachting kwam van historicus Jan Dirk
Snel. Hij betoogde dat de ‘storm van afkeer en walging’ die deze politicus ten
deel viel, erop wijst dat onze collectieve moraal sterker dan ooit, ja, een ‘collectieve religie’ en een bezweringsritueel is geworden.21
Tegen de achtergrond van Nietzsches ‘wet’ wordt het begrijpelijk dat er
sinds de horizonverandering die deze denker de ‘dood van God’ noemde
een hele reeks nieuwe seculiere politieke religies zijn ontstaan die de eerder
genoemde democratische opdracht tot vreedzaam samenleven op basis van
de scheiding van waarheid en rechtvaardigheid tot een blijvende uitdaging
maakt. En evenmin hoeft het ons te verbazen dat zelfs ‘tolerantie’ tot een
politiek wapen in de strijd tegen een culturele of godsdienstige ander kan
uitgroeien.
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3. De onuitroeibaarheid van de res mixtae
Het begrip ‘gemengde aangelegenheid’ (res mixtae) is ons bekend uit de
katholieke canonieke traditie, maar de relevantie ervan is mijns inziens
veel breder. Uitgaande van de befaamde tekst uit Mattheüs 22 over wat aan
de keizer, wat aan God toebehoort, is de gedachte ontwikkeld dat God de
zorg voor het menselijk geslacht tussen een kerkelijke en een wereldlijke
macht verdeeld heeft. Dit riep vanzelf de vraag op of er ook kwesties zijn
die tot beide domeinen behoren, omdat ze zowel een geestelijke als een wereldlijke dimensie hebben. Welnu, bij een kerk als de katholieke, die lange
tijd de pretentie had dat zij verantwoordelijk was voor the moral management of society,22 zijn er vanzelfsprekend vele van zulke res mixtae, want de
meeste levensterreinen (het economisch leven, het onderwijs, maar bijvoorbeeld ook oorlogvoering en seksualiteit) hebben een morele dimensie.
Dat zijn dan ook volgens de traditie van de katholieke leer evenzovele terreinen waarop kerk en staat dienen samen te werken. In geval van conflict
heeft de kerk het laatste woord, omdat deze gemeenschap een hoger doel
dient dan de wereldlijke gemeenschap: het zielenheil.
Vanaf de zeventiende eeuw reeds staat deze leer ter discussie, het meest
rigoreus bij een denker als Thomas Hobbes, die in een intussen verscheurde
confessionele wereld de innerlijke instabiliteit ervan aanwijst: de leer nodigt
uit tot theologisch gelegitimeerde burgertwist, omdat het kerken en confessies zeggenschap geeft over de staatsmacht zonder dat zij de bijbehorende
verantwoordelijkheid hoeven te dragen. Hobbes pleitte voor één soevereine
macht die van zijn burgers gehoorzaamheid vraagt in ruil voor bescherming.
Pas op basis van dit primaat van de politiek is de eerder besproken democratische scheiding van waarheid en gelijke vrijheid mogelijk die het dissidente
minderheden mogelijk maakt om een meerderheidsbesluit te respecteren
maar de heilzaamheid ervan te betwisten of te loochenen.
Maar dit alles betekent niet dat res mixtae nu tot het verleden behoren.
Ter illustratie een voorbeeld uit Frankrijk, het land waarin de scheiding van
religie en politiek volgens menigeen het meest voldragen is. Zoals bekend
stelde de door president Chirac ingestelde commissie-Stasi voor om het
dragen van ‘ostentatieve’ religieuze symbolen op openbare middelbare
scholen te verbieden. Een van de betere argumenten hiervoor luidde dat de
school, de plaats waar de redelijkheid van de citoyen in alle sereniteit moet
worden aangeleerd, geen strijdveld van religieuze expressie moet worden.
Om die reden had de commissie aanvankelijk voorgesteld het verbod ook uit
te breiden tot politieke symbolen. Dit voorstel werd echter door de regering
niet overgenomen, want is het via symbolen uitdrukking geven aan politieke overtuigingen geen democratische verworvenheid van het ‘soevereine’
Franse volk?23 Maar zodra men deze symbolen van dichtbij beziet, blijkt het
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hele onderscheid tussen religieuze en politieke symbolen dikwijls uiterst
discutabel, en hetzelfde geldt voor talloze uitdrukkingen. Zijn ‘joodse staat’,
‘Heilig land’ of ‘heilige plaatsen’ politieke of religieuze aanduidingen? Het
antwoord moet natuurlijk luiden: zij verwijzen naar een politiek-theologische problematiek en naar een res mixta. Zo kan het dragen van een kruis(je)
of een hoofddoek in contexten van religieuze pluraliteit wel degelijk tot een
statement, ook een politiek-polemisch statement worden. Ook het bestaan
van christelijke, moslim- of hindoepartijen maakt de eis van een ‘heldere’
scheiding tussen het politieke en het religieuze tot een fictie zonder werkelijkheidszin, zeker wanneer we moeten vaststellen dat antireligieuze politieke ideologieën historisch gezien evenzeer messianistische trekken hebben
en om die reden ‘politieke religies’ genoemd worden.
Conclusie: het hele onderscheid tussen het religieuze en het politieke is
zelf van historische en dus ook politieke aard, en wordt alleen via onderhandelingen gevestigd. De recente uitdrukking ‘postseculier’ benadrukt dat:
het is niet langer evident dat bij politieke instituties en discussies alleen
‘seculiere’ argumenten en narratieven geldigheid hebben.24 Res mixtae zullen onze aandacht dus blijven opeisen.
Ik zou aan mijn diagnose en conclusie drie praktische adviezen willen
verbinden. In de eerste plaats: politiek-religieuze issues zijn er vele in Nederland, maar vooral ook wereldwijd; alleen dat al maakt bestrijding van religieus analfabetisme en dus kennis en begrip van de religies en hun geschiedenis van groot belang, of men nu zelf gelovig is of niet. Simpel onbegrip of
dedain ten opzichte van mensen met
religieuze loyaliteiten is geen teken
Simpel onbegrip of dedain ten
van een verlichte geest, maar eerder
van provincialisme. Ten tweede: men
opzichte van mensen met relimag van seculiere burgers verwachgieuze loyaliteiten is geen teken
ten dat zij politieke argumenten die
van een verlichte geest, maar
religieus geïnspireerd worden voluit
eerder van provincialisme
serieus nemen, en van gelovigen dat
zij bereid zijn hun intuïties zo veel
mogelijk van een seculiere vertaling te voorzien. In de derde plaats: een werkelijk pluralistische democratie vraagt van burgers een zeker incasseringsvermogen, want de wederzijdse relativering van de diverse (religieuze dan
wel seculiere) ‘heilige huisjes’, gaat onvermijdelijk gepaard met een zekere
ontheiliging.
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Religie in een publiek domein
dat niet is wat het was
Er is een wezenlijke verandering gaande in het publieke
domein. Recente, sarcastische en denigrerende aanvallen op
verschillende godsdiensten laten niet alleen een verschuiving
in de positie van religie in de samenleving zien, maar ook een
omslag van een ‘consensusmodel’ naar een meer Angelsaksisch, liberaal ‘conflictmodel’. In het consensusmodel moest
dat wat wij delen een zichtbare vorm in het publieke domein
krijgen. Het conflictmodel beschouwt het publieke domein
als de plek waar juist dat wat ons scheidt, zichtbaar en hoorbaar kan worden uitgevochten. Daarbij wordt de scheidslijn
tussen privé en publiek door de rol van sociale media steeds
minder duidelijk.
door Markha Valenta
De auteur is interdisciplinair wetenschapper aan de Radboud Universiteit Nijmegen
op het gebied van religie, politiek en globalisering.

De islamitische beweging Hizb ut Tahrir (Partij van de Bevrijding)
organiseerde op zaterdag 7 mei 2011 een demonstratie op de Dam in Amsterdam. De beweging protesteerde tegen het geweld dat door de Syrische
overheid werd gebruikt tegen Syrische burgers die voor democratisering
opkwamen. Veruit de meeste aandacht in de berichtgeving over deze demonstratie richtte zich echter niet op deze beweegreden, maar op een ander aspect: het feit dat de beweging mannen en vrouwen tijdens de demonstratie strikt gescheiden hield door middel van een lintje. Het commentaar
hierop van omstanders en – later – op internetfora was overwegend negatief. Men was onder meer verbluft dat de overheid überhaupt een vergunning aan Hizb ut Tahrir had verleend. De meerderheid van de personen
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die reageerden vond dit een duidelijke overtreding van het grondwettelijk
verbod op discriminatie tegen vrouwen. Een aantal noemde het ook een
schending van de scheiding tussen kerk en staat.1
Precies op dat moment verscheen in de Volkskrant een opiniestuk van
publicist Rik Smits naar aanleiding van het debat over ritueel slachten dat
destijds woedde. Daarin stelde hij dat het pleidooi van religieuze minderheden om op momenten af te kunnen wijken van de publieke moraal of van
de geldende wetgeving, een pleidooi voor uitzonderlijke rechten is. ‘Telkens probeert men met een beroep op de godsdienstvrijheid voor de eigen
groep bijzondere vrijheden te regelen’, aldus Smits. Als voorbeeld hiervan
haalde hij niet alleen het ritueel slachten aan, maar ook de weigerambtenaren, het weren van homoseksuele leerkrachten op christelijke scholen,
en het Volendammer meisje dat probeerde om via juridische stappen toestemming te verkrijgen om op school een hoofddoek te dragen. Volgens
Smits wijken in zulke gevallen religieuze minderheden af van de algemene
democratische rechtsorde door in te gaan tegen ‘een door brede consensus
gedragen wettelijke vereiste’ die belichaamt ‘wat we met ons allen “noodzakelijk” achten’.2
Het is opmerkelijk hoe Smits de publieke moraal, de nationale consensus, de democratische rechtsstaat en de algemene wetgeving op die manier
op één lijn zet, als zouden zij in elkaars verlengde liggen. Als er namelijk
iets is wat het publieke domein in de afgelopen jaren heeft gekenmerkt,
dan is het juist polarisatie en fel debat over onder meer de inhoud en grenzen van de rechtsstaat, de nationale cultuur, en onze normen en waarden.
De opzienbarendste politicus van de afgelopen jaren is juist iemand geweest die met diepgaand strategisch inzicht, alsook met enorme creativiteit, bestaande normen en tradities met voeten trad, in de naam van volledige eerlijkheid en opkomen voor de belangen van het Nederlandse volk.
Hierdoor zijn de grenzen van dat wat gezegd mag worden, en van hoe het
gezegd mag worden, behoorlijk verschoven.
Twee modellen
Op dit moment zijn er in feite twee ‘modellen’ van het publieke domein in
werking die lijnrecht tegenover elkaar lijken te staan. Het ene model, ‘het
consensusmodel’, ziet het publieke domein als het domein waarin dat wat
wij delen – onze consensus – zichtbare vorm krijgt. Het tweede model, ‘het
conflictmodel’, beschouwt het publieke domein als de plek waar juist dat
wat ons scheidt – onze verschillen en onze botsingen daarover – zichtbaar
en hoorbaar kan worden uitgevochten.
In het eerste model zorgt het publieke domein voor een publiekelijk geza-
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menlijke cultuur met gedeelde waarden en normen. Dat wat afwijkt van het
gezamenlijke en gedeelde verdwijnt voor het grootste deel achter voordeuren en naar achterkamertjes. Zo wordt consensus een indice voor de democratie, terwijl het doel van de democratie is om consensus te bereiken.
In het tweede model is dat wat ons bindt de gezamenlijke bereidheid om
op een democratische manier onze verschillen aan te gaan. In dit model
leidt democratie niet zozeer tot consensus, als wel tot een aanhoudende,
dynamische confrontatie. Het belangrijkste doel is hierbij niet om de spanningen in de samenleving op te lossen, maar om ze op een zichtbare, publieke manier vorm te geven. Democratie gaat in dit geval niet zozeer over
de pacificatie van sociale en politieke verschillen, maar over hun representatie.3 Vanuit het oogpunt van dit model zijn verschillen in waarden, cultuur, ideologieën en leefstijlen dan ook het levensbloed van de democratie
en vormt consensus haar grootste bedreiging. Waar consensus in het eerste model vorm geeft aan onze sociale verbondenheid, betekent consensus
in het tweede model een tekort aan democratische alternatieven.
Als we naar de afgelopen jaren kijken, dan zien we twee geheel tegenstrijdige verlangens in de Nederlandse samenleving naar, aan de ene kant,
de consensus en sociale verbondenheid die het eerste model kenmerken
en naar de dynamische, zichtbare botsing van het tweede model aan de
andere kant. Vaak wordt de behoefte uitgesproken aan een publiek domein
dat zichtbaar maakt wie we zijn en waar we voor staan – als samenleving,
als cultuur en als rechtsstaat. Tegelijkertijd echter wordt er net zo sterk, zo
niet sterker, gepleit voor een publiek domein waar je vrij kunt spreken en
kunt zeggen wat je vindt, waar de polarisatie niet wordt geschuwd en waar
de nadruk ligt op het behartigen van je eigen waarden en normen. In dat
laatste geval wordt de bereidheid tot het sluiten van een compromis al snel
weggezet als hypocriet, zwak en naïef.
Pressie op religieuze minderheden
De druk die op verschillende momenten op religieuze minderheden wordt
uitgeoefend om hun religieuze identiteit en de praktische toepassing tot
een privéaangelegenheid te maken, staat op het kruispunt van deze twee
domeinmodellen. Binnen het eerste model – het publieke domein als
domein van consensus – wordt grote pressie uitgeoefend op religieuze
minderheden (islamitisch, joods én christelijk) om zich te schikken in de
waarden, omgangsvormen en conventies van een postchristelijke seculiere
samenleving.4 Dit zien we terug in argumenten tegen het ritueel slachten,
tegen jongensbesnijdenis, tegen het dragen van religiegebonden kleding
of (zichtbare) religieuze symbolen door ambtenaren en overheidswerkne-
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mers, tegen samenwerking tussen overheden en religieuze instellingen,
tegen de boerka op straat, tegen artikel 23 van de Grondwet, tegen overheidssteun aan organisaties met een religieuze grondslag, tegen de manier
waarop de sgp traditioneel onderscheid maakt tussen vrouwen en mannen, tegen moslims die weigeren om de hand van iemand van het andere
geslacht te schudden, en tegen de tegemoetkoming aan religieuze handelingen, richtlijnen of feestdagen door werkgevers, scholen en de overheid.
Tegelijkertijd zien we in het afgelopen decennium een sterke toeWe zien in het afgelopen decenname in de publiekelijke afkeuring,
karikaturisering en belediging van
nium een sterke toename in
religieuze minderheden. Dat begon
de publiekelijke afkeuring
met de islamkritiek van bekende poen belediging van religieuze
litici, wetenschappers en schrijvers
minderheden
als Bolkestein, Komrij, Scheffer,
Fortuyn, Hirsi Ali, Theo van Gogh,
Hans Jansen, Ehsan Jami, Leon de Winter, Afshin Ellian, Theodor Holman,
Paul Cliteur en Geert Wilders. Binnen korte tijd heeft dat zich echter uitgebreid tot het ter discussie stellen van bestaande verhoudingen, regelingen
en conventies met betrekking tot religie en religieuze groepen in het algemeen.5 De belangrijkste aanleiding hiervoor is geweest dat moslims – juist
vanwege hun groeiende integratie in de Nederlandse samenleving – in stijgende mate gebruik gingen maken van zulke regelingen en conventies om
eigen scholen te stichten, samenwerkingsverbanden met overheden aan te
gaan en subsidies te verwerven. Hoewel de daaropvolgende discussie over
de plek van religie in het publieke domein grotendeels van redelijke en
beleefde aard was, werd die voor een deel – met name in het openbaar, in
het Parlement en op het internet – ook op een manier gevoerd die tien jaar
eerder ondenkbaar zou zijn geweest.6
Een van de energiekste pleitbezorgers van deze nieuwe publieke stijl
(maar lang niet de enige) is bijvoorbeeld de website GeenStijl, die als slagzin voert: ‘Tendentieus, Ongefundeerd & Nodeloos kwetsend.’7 De ontwikkeling van het kwetsen van moslims, naar het kwetsen van christenen, naar
– meer recentelijk – het kwetsen van joden, wordt duidelijk zichtbaar in
het blogartikel ‘Virulente alleshaat in Amsterdam’. Naar aanleiding van de
recente ophef over opmerkingen die een tramconducteur maakte over het
Anne Frank Huis, wordt een bezoek aan het Huis in deze blog beschreven
als ‘achter die boekenkast koekeloeren met een Nie Wieder expositie over
concentratiekampen toe’. De klachten over de tramconducteur worden
gebagatelliseerd als ‘een gevalletje koosjere lange tenen, komkommertijd
en alles om de aandacht van andere zaken af te leiden’, om het blogartikel
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ten slotte af te ronden met verwijzingen naar ‘een zekere middeleeuwse
haatreligie’ en ‘haatturken’.8
Dat sarcastische en respectloze religiekritiek boze reacties vanuit religieuze groepen oproept, wordt in dit soort ‘discussies’ voor lief genomen;
zelfs gezien als een bevestiging van de noodzaak om verder te krenken. In
dit specifieke geval wordt het argument gebruikt dat het recht tot het krenken van religieuze groepen deel uitmaakt van de vrijheid van meningsuiting en daarom volledig beschermd en verdedigd moet worden.
Meer in het algemeen is er echter beduidend meer aan de hand dan dat.
Er is een wezenlijke verandering gaande in het publieke domein. Recente,
sarcastische en denigrerende aanvallen op verschillende godsdiensten laten niet alleen een verschuiving in de positie van religie in de samenleving
zien, maar ook een omslag van een consensusmodel naar een meer Angelsaksisch, liberaal conflictmodel.
Diffuse scheidslijn tussen private en publieke domein
Deze ontwikkelingen – in het bijzonder de oproep aan religieuze minderheden om zich beter te schikken in een publiekelijke seculiere norm
tegenover de aanhoudende, veelal kwetsende, kritiek op religie – hebben
tegenstrijdige effecten. Terwijl het schikken van religieuze minderheden
inhoudt dat deze minder herkenbaar en minder zichtbaar afwijkend worden, zorgt het fel bekritiseren en kleineren van religieuze minderheden ervoor dat ze meer zichtbaar worden en (ten dele) sterker geneigd zullen zijn
om zich publiekelijk te manifesteren. Zo gaat een oproep tot pacificatie en
tot het persoonlijk maken van religie in naam van consensus en sociale eenheid heel slecht samen met het openlijk bekritiseren van religie in naam
van vrijheid van meningsuiting.
Het internet draagt in belangrijke mate bij aan de veranderingen binnen het publieke domein. Er is een immense toename van (anonieme) meningsuitingen, alsook van de snelheid en intensiteit waarmee die meningen
worden geuit. De grenzen tussen nationale en internationale debatten, identiteiten en gemeenschappen worden steeds diffuser: over wat vandaag in
Californië gebeurt, wordt morgen in Pakistan gedebatteerd – en andersom.
Bovendien wordt ook de scheidslijn tussen privé en publiek steeds minder
duidelijk, als gevolg van de invloed van de sociale media en de ontwikkeling
van nieuwe datastromen met betrekking tot personen en hun privélevens
die worden beheerd door commerciële bedrijven (en niet meer door overheden). Doordat het in deze tijd niet meer kraakhelder of vanzelfsprekend
is wat privé en wat publiekelijk is, lijkt het consensusmodel steeds minder
levensvatbaar te worden. Het bepleiten van een radicale privatisering van
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religie door hooggeschatte denkers, onder wie Paul Cliteur, is dus gebaseerd
op een sterk verouderd begrip van het publieke domein, van religie en van
de scheiding tussen privé en publiek. Hoe serieus en welgemeend dan ook,
een dergelijk pleidooi wordt met de dag minder realistisch.
De meest voor de hand liggende richting die wij nu zouden moeten
opgaan, is dan ook om de groeiende aanwezigheid van religie in het publieke domein eenvoudig voor lief te nemen. Er is geen sprake meer, zoals
misschien vroeger, van het waarborgen van een publieke consensus in een
klein, mooi afgebakend landje. Waar het nu om gaat, is te proberen onze
samenleving en politiek zodanig
aan te passen aan een dynamisch en
Er is geen sprake meer van het
vloeiend wereldsysteem,
dat burgers niet een politiek van
waarborgen van een publieke
angst en afkeer omarmen, maar de
consensus in een klein, mooi
mogelijkheden van deze nieuwe
afgebakend landje
wereld begrijpen. Politiek vindt
tegenwoordig tegelijk plaats op het
private, publieke, lokale, nationale, Europese en internationale speelveld.
Religieuze en seculiere vraagstukken breken daar dwars doorheen. Hierdoor is de privatisering van religie onmogelijk geworden; het is een gedateerd vraagstuk. Van belang is een politiek die mensen de mogelijkheid
biedt om deze nieuwe wereld te begrijpen en om samen – vanuit religieuze
en seculiere, orthodoxe en heterodoxe overtuiging – te zorgen dat dit een
tolerante wereld wordt. Door de geschiedenis heen zijn democratische
antwoorden op diversiteit en dreigend geweld al honderden keren eerder
gegeven, op allerlei plekken en momenten.9 Er is dan ook geen reden om
aan te nemen dat wij dat nu niet opnieuw kunnen doen.
Noten
1

Zie ‘Mannen en vrouwen gescheiden
bij demo’, at5, 7 mei 2011, http://
www.at5.nl/gespot/61807/mannenen-vrouwen-gescheiden-bij-demo
(laatst geraadpleegd op 25 augustus
2012); ‘Syriërs demonstreren op de
Dam’, rtv n-h, 7 mei 2011, http://www.
rtvnh.nl/nieuws/56564/Syri%C3%ABr
s+demonstreren+op+de+Dam (laatst
geraadpleegd op 5 september 2012);
alsook de anticiperende berichtgeving
‘Demo? Ja, maar dan wel gescheiden
seksen’, at5, 6 mei 2011, http://www.
at5.nl/artikelen/61776/demo-op-dedam-5 (laatst geraadpleegd 25 augustus

Christen Democratische Verkenningen | Herfst 2012

2012); en drie kwartier later, ‘Demoorganisator: “Zo doen wij het, simpel!”’
at5, 6 mei 2011, http://www.at5.nl/
artikelen/61778/demo-organisator-zodoen-wij-het-heel-simpel (laatst geraadpleegd op 25 augustus 2012).
2 Rik Smits, ‘Godsdienstvrijheid gaat
echt niet boven alles’, de Volkskrant, 7
mei 2011 http://www.volkskrant.nl/
vk/nl/2844/Archief/archief/article/
detail/2074840/2011/05/07/Godsdienstvrijheid-gaat-echt-niet-boven-alles.
dhtml (laatst geraadpleegd op 27 augustus 2012).
3 De bekendste bespreking van de Nederlandse pacificatiepolitiek is natuurlijk
die van Arend Lijphart, Verzuiling, paci-
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ficatie en kentering in de Nederlandse politiek (Amsterdam: De Bussy, 1968). Een
van de bekendste pleitbezorgers voor
het ‘agnostische’ model van de democratie – wat hier het conflictmodel heet
– is Chantal Mouffe; zie bijvoorbeeld On
the political (Londen: Routledge, 2005).
4 Een ‘postchristelijke’ seculiere samenleving is een seculiere samenleving die nog
steeds sterk beïnvloed wordt door haar
christelijke verleden, zowel met betrekking tot haar normen en cultuur en haar
sociale en politieke structuren, als met
betrekking tot de gangbare ideeën over
wat religie is en hoe het werkt. Alhoewel
de term ‘joods-christelijke traditie’
gangbaar en populair is geworden, voor
een deel als een gebaar van tolerantie en
insluiting, is het effect hiervan om de
lange geschiedenis van het onderdrukken, pesten en doden van joden in Europa
grotendeels onzichtbaar te maken. In
die zin houdt het postchristelijke secularisme ook een post-Holocaustbewustzijn
in, alhoewel dit verschillende vormen kan
hebben – van erkenning tot ontkenning
van de geschiedenis (soms zelfs tegelijkertijd, zoals in de term ‘joods-christelijke traditie’).
5 De wrr-verkenning Geloven in het
publieke domein. Verkenningen van een
dubbele transformatie (W.B.H.J. van de
Donk e.a. (red.); Amsterdam: Amsterdam University Press, 2006) was een
van de voornaamste publieke uitdrukkingen van de recente problematisering
van religie in het publieke domein.
6 Het verloop van de rechtszaak tegen
Wilders, en de discussie daaromheen,
heeft dit bijzonder duidelijk gemaakt.
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Het belang van GeenStijl ligt niet alleen in de creativiteit en het strategisch
inzicht waarmee het zich tot een succesvol weblog heeft weten te maken,
maar ook in de nieuwe eigen ‘taal’ die
GeenStijl ontwikkelde, in de commerciële banden die het aanging met de
Telegraph-groep, en in de ontwikkeling
van een geheel nieuwe televisiezender,
PowNed. Hierdoor is de invloed (en
daarmee het stille draagvlak) van de
visie op het publieke domein dat GeenStijl uitdraagt aanzienlijk groter geworden dan het was toen GeenStijl zich
uitsluitend nog als weblog profileerde.
8 A. Nanninga, ‘Virulente alleshaat in
Amsterdam’, GeenStijl, 8 augustus
2012, http://www.geenstijl.nl/mt/
archieven/2012/08/virulente_alleshaat_in_amsterdam.html (laatst
geraadpleegd op 1 september 2012). De
oorspronkelijke opmerkingen van de
tramconducteur zelf – dat de familie
Frank ‘allang dood was’, dat het zeer de
vraag was wat ‘al die mensen [toeristen] hier te zoeken [hebben]’ en dat ‘de
joden toch ergens hun geld mee moeten
verdienen’ – worden door de toon, stijl
en woordkeuzes van de blogschrijver
sterk gerelativeerd, tot het punt dat de
conducteur uiteindelijk misschien zelfs
minder beledigend overkomt dan de
schrijver Nanninga.
9 John Keane’s gerenommeerd The Life and
Death of Democracy (London, 2009) geeft
een indrukwekkend overzicht van de
ontwikkeling en verspreiding van democratische politieke vormen in de afgelopen eeuwen, beginnend in het gebied dat
vandaag Syrië, Irak en Iran heet.
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Zin en onzin van de ‘joodschristelijke traditie’
Opeens was de ‘joods-christelijke traditie’ overal: in de politieke arena, het publieke debat en het onderwijs. De joodschristelijke traditie wordt door vele politici als een pijler
van onze cultuur beschouwd, maar als er gevraagd wordt
wat die traditie nu precies inhoudt, begint menigeen te stamelen. De term is niet onomstreden. Waar het concept aanvankelijk een duidelijke inclusieve functie had, namelijk
om joden te beschermen tegen het fascisme, wordt het nu
veelal exclusief gehanteerd, om aan te geven wie er niet bij
horen. Het verraadt een verlegenheid die misschien al met
het woord zelf gegeven is.
door Bart Wallet
De auteur is cultuurhistoricus en verbonden aan de capaciteitsgroep Mediastudies van
de Universiteit van Amsterdam.

Wie ziet hoe vaak en hoe breed in de samenleving het begrippenpaar ‘joods-christelijke traditie’ momenteel wordt gebruikt, kan zich
nauwelijks voorstellen dat het eigenlijk pas tamelijk recent in omloop is
gekomen. Zo’n tweehonderd jaar geleden kwam het woordenpaar ‘joodschristelijk’ voor het eerst in de Europese talen naar voren, maar met een
betekenis die weinig van doen heeft met de huidige.1 De term werd vooral
in een theologische en historische context gebruikt om aan te geven hoe
joden die overgingen tot het christendom een deel van hun joodse erfenis
daarbij met zich meenamen. Dat zag men gebeuren bij het vroege christendom, dat ontstond uit het jodendom – hegeliaanse theologen als Ferdinand Christian Baur en David Strauss typeerden het ‘joods-christelijke’
daarbij als een overgangsverschijnsel van het bekrompen jodendom naar
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het universele christendom. Maar ook bij contemporaine joodse bekeerlingen tot het christendom herkende men invloeden uit hun vroegere traditie. Zo werd in Nederland de dichter Isaac da Costa herhaaldelijk op zijn
joods-christelijke identiteit aangevallen. Aan ‘joods-christelijk’ viel in het
begin van de negentiende eeuw maar weinig positiefs te ontdekken.2
In de twintigste eeuw begon de opmars van de ‘joods-christelijke traditie’ pas goed. Het werd enerzijds de uitdrukking voor een vooral ethische
traditie die door jodendom en christendom zou zijn gevormd, vaak kortheidshalve aangeduid met een verwijzing naar ‘de Tien Geboden’. Anderzijds ging de term in toenemende mate een politiek leven leiden. Beide
vormen, de meer religieus-ethische en de politieke, versterkten elkaar. In
dit artikel zal het politieke gebruik het voornaamste prisma vormen, van
waaruit echter ook het nodige licht valt op de religieus-ethische definiëring.3 Waar komt dat hele concept van de joods-christelijke traditie vandaan? En hoe zinvol is het eigenlijk?
De Verenigde Staten als ‘joods-christelijke natie’
Hoewel de term in vrijwel alle Europese talen in omloop raakte, is de voornaamste plaats waar het concept ‘joods-christelijke traditie’ in de huidige
betekenis werd gemunt en uitgebouwd de Verenigde Staten van Amerika.
Daar geniet het nog altijd grote populariteit en zijn er tal van universiteiten die zelfs collegereeksen aanbieden die een introductie willen bieden
tot de joods-christelijke traditie. Vaak drukken diezelfde universiteiten in
hun missionstatement ook nog eens uit dat ze vanuit de joods-christelijke
traditie wetenschap willen bedrijven en studenten voor het leven willen
vormen. Maar wat bedoelen ze daarmee?
Het is in de jaren dertig dat de joods-christelijke traditie onder Amerikaanse en enkele Europese intellectuelen opgang maakt. Dat gebeurt in
een context van polemiek tegen fascisten en antisemieten, die de westerse
cultuur als ‘christelijk’ beschreven en daarbij joden nadrukkelijk buitensloten. De ‘joods-christelijke traditie’ vormde daarop een antwoord: de
christelijke traditie was niet los verkrijgbaar, joden maakten daar volop
deel van uit.4 De Franse founding father van de naoorlogse christendemocratie, Jacques Maritain, zelf getrouwd met een Russisch-joodse vrouw,
stelde in 1939 onomwonden: wie het op de joden heeft voorzien, raakt ook
het christendom tot in zijn wortels. De ‘joods-christelijke traditie’ was
daarmee een inclusieve term, waarmee welbewust werd geprobeerd om
joden te verankeren in de westerse samenleving, om ze zo te verdedigen
tegen de nationaalsocialistische ideologie, die joden als ‘wezensvreemde
elementen’ beschouwde.
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Tijdens de Tweede Wereldoorlog, in de gezamenlijke strijd tegen
nazi-Duitsland, raakte de ‘joods-christelijke traditie’ alleen maar breder
verspreid. Het was in naam van die traditie dat de wapens werden opgenomen. Joodse intellectuelen namen het begrip met graagte over. De liberale
rabbijn Julian Morgenstern betoogde voor staf en rabbinale studenten
van het Hebrew Union College in 1942: ‘Today we realize, as never since
Christianity’s birth, how intimate are the relations of the two religions, so
intimate and insoluable that they are truly, basically one.’ Daarom, zo ging
hij verder, hadden ze niet alleen ‘a common descent’, maar ook ‘a common
vision, hope, mission, face a common foe and a common fate, must achieve
a common victory or share a common death’.5
Voor Amerikaanse joden was de ‘joods-christelijke traditie’ een unieke
kans om op gelijke voet mee te doen in de Amerikaanse samenleving. Joden
waren zo niet langer slechts een minderheid, maar behoorden nu bij het
hart van de Amerikaanse samenleving. Iedere vorm van antisemiVoor Amerikaanse joden was
tisme was nu niet langer slechts
een belediging van de Amerikaanse
de ‘joods-christelijke traditie’
joden, maar een aanval op Amerika
een unieke kans om op gelijke
zelf. Will Herberg, een invloedrijke
voet mee te doen in de Amerijoodse intellectueel, zag de Verkaanse samenleving
enigde Staten als een ‘triple melting
pot’: protestanten, katholieken en
joden maakten samen de Amerikaanse natie uit. Dat kon, omdat hun specifieke religieuze tradities gedragen werden door een gemeenschappelijke
eenheid, de ‘joods-christelijke traditie’.6
De ‘joods-christelijke traditie’ werd daarmee de opvolger van de ‘christelijke traditie’ als de civil religion van de Amerikaanse samenleving. Tot
die tijd werden de Verenigde Staten gezien als een ‘Christian nation’, wat
op onverhulde wijze met liberaal-protestantse noties werd ingevuld. Door
de constructie van de ‘joods-christelijke traditie’ werd nu aan katholieken en joden de kans geboden om op gelijke wijze bij te dragen en deel
te nemen aan de Amerikaanse civil religion. Ondertussen leek de manier
waarop die ‘joods-christelijke traditie’ in de praktijk werd ingevuld, vaak
nog verdacht veel op het dominante liberale protestantisme.7
Krachtige ondersteuning kreeg de ‘joods-christelijke traditie’ van enkele toonaangevende Amerikaanse protestantse theologen, onder wie Tillich
en Niebuhr. Hadden de generaties voor hen nog vol trots gesproken over de
antieke Grieks-Romeinse erfenis in het christelijk geloof, zij probeerden
zich daar juist van los te maken. Tegenover het heidense antieke denken
plaatsten ze het ‘Hebreeuwse denken’ van het Oude Testament, de bood-
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schap van de joodse profeten, hun roep om gerechtigheid en de aardsheid
van hun visie. De uitdrukking ‘joods-christelijk’ was voor hen een positief
programma om de christelijke theologie opnieuw te doordenken. De maatschappelijke constructie van een ‘joods-christelijke traditie’ ondersteunden zij daarom ook krachtig.
Na afloop van de Tweede Wereldoorlog werd het front waartegen de
‘joods-christelijke traditie’ werd gepositioneerd al spoedig geherdefinieerd in de context van de Koude Oorlog. Nu kwam het te staan tegenover
de atheïstische politiek van de communistische Sovjet-Unie, waar joden
en christenen niet de vrijheid hadden om hun geloof uit te oefenen. Daartegenover werden de Verenigde Staten geplaatst als een natie die juist
gedragen werd door de joodse en christelijke geloofstradities. Een goede
Amerikaan was iemand die binnen de ‘joods-christelijke traditie’ stond;
atheïsten werden gezien als een potentiële bedreiging voor de stabiliteit
van de samenleving. Ondertussen werd de ‘joods-christelijke traditie’
vooral gevuld met begrippen als democratie, vrijheden en kapitalisme –
als uitdrukkingen van de eigenheid van de Verenigde Staten.8
De ‘joods-christelijke traditie’ was niet slechts theorie in boeken van geleerden en toespraken van opinieleiders. In de politiek, de rechtspraak, het
onderwijs en de samenleving werden ‘joods-christelijke waarden’ ook in de
praktijk vertaald. Zo gingen in het Amerikaanse leger joodse, protestantse
en katholieke geestelijken op voet van gelijkheid met elkaar om, zorgden
ze voor alle soldaten en leidden diensten in andermans riten. Was er in een
legereenheid slechts een rabbijn, dan zorgde hij ook voor protestantse en
katholieke diensten, terwijl een episcopaalse geestelijke op zijn beurt er niet
voor terugschrok om een seider met Pesach te leiden.9 Voor publieke gebeden bij overheidsplechtigheden werd nu welbewust gekozen voor geestelijken uit de ‘joods-christelijke traditie’ – die een Amerikaans geloof boven de
verdeeldheid moesten uitdragen en daarom geen specifieke geloofsinhouden mochten formuleren. Christelijke geestelijken moesten zich, bijvoorbeeld, onthouden van het gebruik van de naam van Jezus Christus.10
De ‘joods-christelijke traditie’ zorgde ervoor dat katholieken en joden
volop mee konden gaan doen in de invulling van de Amerikaanse nationale
identiteit. Ondertussen werden ze hierdoor wel, veelal onbewust, gedwongen om hun geloofstraditie te herformuleren in liberaal-protestantse termen: abstract, ethisch en vaderlandslievend.
De ‘joods-christelijke traditie’ als bastion
Met het wegvallen van de Koude Oorlog in 1989 leek het er even op dat de
‘joods-christelijke traditie’ langzaamaan zou wegglippen uit het politieke
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vocabulaire. Ondertussen had echter een nieuwe groep de term ontdekt:
veelal Republikeinse (neo)conservatieven en de ‘religious right’. Eerder
waren zij veelal huiverig geweest voor de term ‘joods-christelijk’ en hadden
zij een voorkeur voor ‘christelijk’. Vanaf eind jaren zeventig begonnen ze de
term echter steeds meer te gebruiken. Het ‘joods’ in ‘joods-christelijk’ was
voor hen sterk verbonden met de staat Israël – een staat die vanuit dezelfde
waarden in het Midden-Oosten het hoofd boven water probeerde te houden
en daarom alle mogelijke steun verdiende. Maar eveneens had het een binnenlandse spits, gericht tegen een secularisering en toenemende pluralisering van de Amerikaanse samenleving. ‘Joods-christelijk’ was het echte, pure
Amerika en dat stond tegenover een steeds progressiever wordend Amerika.
Het was echter ‘9/11’ waardoor de ‘joods-christelijke traditie’ haar definitieve comeback maakte. Opnieuw was er sprake van een groot mondiaal
conflict, nu met extremistische islamitische groeperingen die zeiden zich
tegen de westerse ‘kruisvaarders’ en de joodse staat Israël te keren. ‘9/11’
werd daarom, in conservatieve kring maar ook ruim daarbuiten, geïnterpreteerd als een aanval op de ‘joods-christelijke cultuur’ van de Verenigde
Staten. Westerse vrijheden kwamen onder deze kwalificatie tegenover onderdrukking en extremisme te staan. Door het veelvuldige gebruik van de
term ‘joods-christelijk’ in conservatieve kring werd de andere kant van het
politieke spectrum wel steeds terughoudender in het gebruik ervan. Zeker
waar de ‘joods-christelijke traditie’ wordt gebruikt om zonder vorm van
onderscheid tegen de islam te strijden, ook binnen de Verenigde Staten,
neemt de vervreemding daarvan bij een deel van het Amerikaanse publiek
navenant toe.11
Terwijl de functie van de ‘joods-christelijke traditie’ in het publieke
domein en de politiek toenam, kwamen binnen de joodse gemeenschap
steeds meer aarzelingen en bezwaren op. Want was de term eigenlijk niet
een annexering van de joodse traditie door de christelijke? Werd er zelfs
niet mee gezegd dat de joodse traditie van de Bijbel is opgegaan in het
christendom en daar nu deel van uitmaakt? Waren jodendom en christendom wel twee vergelijkbare godsdiensten – en zelfs in het geval die vraag
positief beantwoord wordt, maskeert de ‘joods-christelijke traditie’ niet
een eeuwenlange geschiedenis van joodse vervolgingen in het christelijke
Westen? Het waren vragen die steeds meer begonnen te knellen.12 Daar
kwam bij dat de maatschappelijke functie die het begrippenpaar enige tijd
vervulde, langzaam verviel. Joden waren niet langer een minderheid in de
marge van de samenleving, maar een succesvolle groep die zich volop in
de Amerikaanse samenleving kon ontplooien. De ‘joods-christelijke traditie’ had zijn functie voor Amerikaanse joden gehad en was nu uitgediend.
Bovendien kwam er vanaf de jaren zeventig weer meer ruimte voor de etni-
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sche achtergronden van Amerikanen. Evenals Ieren of Italianen, begonnen
ook joden meer nadruk te leggen op hun eigenheid.
Door de joodse reserve én de nog altijd brede publieke acceptatie was
het begrip ‘joods-christelijke traditie’ ondertussen verschoven van een inclusief concept om de plaats van joden in de Amerikaanse samenleving te
verankeren, naar een definiëring van de Amerikaanse identiteit tegenover
aanvallen van buitenaf. ‘Joods’ ging daarmee steeds minder refereren aan
een reële joodse gemeenschap, maar was vooral in de samenstelling met
‘christelijk’ een uitdrukking geworden van de nationale identiteit.13
De ‘joods-christelijke traditie’ in Nederland
Het is precies op dat niveau dat de ‘joods-christelijke traditie’ ook in Nederland opduikt. Hier heeft deze nooit de functie gehad om joden aan de
natiestaat te verbinden, of om een fundamentele eenheid onder jodendom en christendom te benadrukken. De ‘joods-christelijke traditie’ is in
Nederland aanvankelijk vooral een aanduiding voor de ethische traditie
die door jodendom en christendom is gevormd – waarbij in veel gevallen
duidelijk is dat de Verenigde Staten de bron is voor dit gebruik. Aanvankelijk zijn het met name theologen, al dan niet bewust geïnspireerd door
Niebuhr en de zijnen, die het begrippenpaar gebruiken. Ongetwijfeld
speelt de verwerking van de Shoah, de stichting van de staat Israël en de
opkomende joods-christelijke dialoog een rol in de opkomst van de term in
het naoorlogse Nederland. Voor de oorlog kwam de term nauwelijks in het
Nederlandse taalgebied voor.14
Pas in de jaren tachtig en negentig vindt de doorbraak plaats – en dan
vooral als politieke term. Het is in eerste instantie vooral voor binnenlands
gebruik bedoeld, maar heeft niet de bedoeling om minderheden aan de
samenleving te verbinden, maar juist om de oude, traditionele identiteit
van het land onder woorden te brengen. Terwijl veel politici Nederland omschreven als een multiculturele samenleving, waar nieuwe minderheden
de ruimte moesten hebben om volgens eigen cultuur en tradities te leven,
rezen bij sommigen de twijfels. vvd-leider Bolkestein bracht dat in 1994
onder woorden: wat was eigenlijk de identiteit van ons land? Hij pleitte
tegenover cultuurrelativisme voor een herwaardering van de eigen cultuur
– en die was ‘joods-christelijk’. Omstreeks dezelfde tijd verscheen ook een
cda-rapport waarin dezelfde conclusie werd getrokken: Nederland was
gevormd door de joods-christelijke cultuur, de antieke beschaving en het
humanisme.15
Nederland stond hierin allerminst alleen. Ook in andere Europese landen werd naar het concept ‘joods-christelijke traditie’ gegrepen, terwijl
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het bovendien een rol ging spelen in de bezinning over de Europese Unie.
Want wat waren de culturele en morele fundamenten onder dit politieke
project? In het debat over de Europese Grondwet werd door verschillende
landen met een katholieke erfenis gepleit voor het opnemen van een verwijzing naar de joods-christelijke traditie in de preambule. De Duitse
bondskanselier Angela Merkel sloot zich hierbij aan. De Europese Unie
spiegelde zich daarbij aan de Verenigde Staten. Evenals daar werd ook hier
gezocht naar een term die Europeanen samenbond en een diepere eenheid
blootlegde. Tegelijkertijd was het echter een defensief begrip: door de opname van deze verwijzing in de Grondwet zou een toetreding van het islamitische Turkije geblokkeerd kunnen worden.
Die scherpe kant richting de islam had de ‘joods-christelijke traditie’
ook in Nederland gekregen. Ging het in de jaren negentig vooral nog om
de zoektocht naar de eigen Nederlandse identiteit, na 9/11 en de Fortuynrevolte kwam het begrippenpaar steeds meer tegenover de islam te staan.
De ‘joods-christelijke traditie’ zou voor democratie, vrijheid en openheid
staan, terwijl de islam totalitair van karakter is. Hoewel met name populisten als Pim Fortuyn en Geert Wilders dankbaar gebruikmaakten van het
concept, zat het zozeer in de lucht dat het over vrijwel de volledige breedte
van de Nederlandse politiek werd gebruikt.
Ondertussen zat in het gebruik van die term wel de nodige ironie. Juist
in een Nederland dat steeds meer seculariseerde werd naar de ‘joods-christelijke traditie’ gegrepen. Was dit omdat de islam plotseling prominent op
de agenda stond en allerlei geseculariseerde Nederlanders naar hun eigen
wortels op zoek gingen? Wellicht ligt daarin een deel van de verklaring.
Ministens zo belangrijk is echter dat de ‘joods-christelijke traditie’ vooral
een politiek-culturele categorie was in Nederland, waarmee wel een zekere
historische schatplichtigheid aan de joodse en christelijke religies werd
beleden, maar tegelijkertijd afstand werd gecreëerd. De ‘joods-christelijke
traditie’ was vooral een cultuurchristendom, waarbij ook de waarden van
de verlichting en de progressieve verworvenheden van de jaren zestig met
gemak daaronder geschaard konden worden. Met levende religieuze gemeenschappen, joods of christelijk, had het allemaal weinig van doen. Zo
kon het gebeuren dat een partij die zei voor de ‘joods-christelijke traditie’
te strijden – tegen de islam – het zonder pardon opnam tegen de joodse
rituele slacht.
Vitale tradities
Wie de ontwikkeling van de ‘joods-christelijke traditie’ overziet, realiseert
zich dat de term niet onomstreden is. Waar het concept aanvankelijk een
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duidelijke inclusieve functie had, namelijk om joden te beschermen tegen
het fascisme, wordt het nu veelal exclusief gehanteerd, om aan te geven wie
er niet bij horen. Daarmee is de functie van het concept binnenstebuiten
gekeerd.
Daarnaast is de ‘joods-christelijke traditie’ een cultuurpolitiek begrip
geworden, waarbij niet langer naar de levende joodse en christelijke tradities wordt verwezen, maar naar een culturele abstractie daarvan. Vanuit
beide geloofstradities worden bij deze secularisering van het begrip stevige vragen geplaatst, omdat geloof hierbij misbruikt wordt voor – wisselende – politieke doeleinden.16
Hoe succesvol de ‘joods-christelijke traditie’ tegenwoordig ook is, er is
alle reden om die term niet langer te gebruiken. Niet alleen de vitale religieuze tradities in onze samenleving
verdwijnen zo achter een abstractie,
Vitale religieuze tradities in
ook wordt de eigenheid van jodenonze samenleving verdwijnen
dom en christendom door deze
samenstelling te weinig gehonodoor de term ‘joods-christelijke
reerd. Er is alle reden om religieuze
traditie’ achter een abstractie
tradities volop mee te laten doen
in het publieke domein en daarbij
ook hun historische en culturele betekenis te onderkennen. Maar laten we
dan voortaan gewoon verwijzen naar de joodse en christelijke tradities, die
beide leven en denken in Europa diepgaand hebben beïnvloed.
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De politieke betekenis van de
christelijke deugden
De aristotelische deugdethiek is een ethiek van de zelfverwerkelijking van de gegoede burger. Christelijke denkers als Thomas van Aquino hebben aan de klassieke deugden een reeks
nieuwe deugden toegevoegd: geloof, hoop en liefde. Maar de
politieke vertaling van deze expliciet christelijke deugden is
problematisch.
door Paul van Tongeren
De auteur is hoogleraar Wijsgerige ethiek aan de Radboud Universiteit Nijmegen en
aan de Katholieke Universiteit Leuven.

De deugdethiek zoals wij die kennen stamt oorspronkelijk uit het
antieke Griekenland. Vanuit Griekenland verhuisde ze naar Rome en de
rest van Europa. Vanaf de vierde eeuw, als het christendom zich begint te
verspreiden in Europa, begint daar de kerstening van de deugdethiek, die
op verschillende manieren plaatsvond: de antieke deugden werden niet
alleen vertaald en opnieuw geïnterpreteerd, ze werden ook aangevuld met
enkele nieuwe – ‘christelijke’ – deugden.
Terwijl de antieke deugden vooral de deugden van burgers waren, politiek actieve mensen die verantwoordelijkheid wilden nemen voor de gemeenschap, brengen de christelijke deugden een nieuw element binnen
dat veel moeilijker in de politieke gemeenschap te integreren is. Dat blijkt
al bij de vertaling, en het wordt helemaal duidelijk bij de nieuwe deugden
die door het christendom worden geïntroduceerd. In het volgende geef ik
van beide een voorbeeld en probeer ik de politieke betekenis van de verschillende soorten deugden aan te duiden.1
Aristoteles en Thomas van Aquino
De context waarin Griekse auteurs als Plato en Aristoteles het denken over
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de deugden ontwierpen was al verschillend van die waarin de latere hellenistische auteurs het verder ontwikkelden. De Grieken in de stadstaat
Athene leefden anders dan de Romeinen, die in het centrum van een wereldrijk woonden. Maar nog veel groter was het verschil tussen de Griekse
én Romeinse wereld enerzijds en het vroege christendom anderzijds. Aristoteles en Cicero waren – hoe verschillend ook – beide politiek betrokken,
zelfbewuste aristocraten en hun deugdethiek ademt de geest van voornaamheid die daarbij hoort. De nieuwe christelijke auteurs daarentegen
hoorden veelal niet bij de politieke elite en wisten zich bezield door heel
andere idealen. Kijken we bijvoorbeeld naar de manier waarop Thomas van
Aquino omgaat met de aristotelische deugden die onze houding tot eigendom en bezit regelen.
Volgens Aristoteles bestaat de rechtvaardigheid als morele deugd uit
het willen hebben van zoveel als een rechtvaardige wet bepaalt – niet meer
en niet minder. Hoewel de deugd volgens Aristoteles een midden is tussen
twee extremen, noemt hij hier slechts één extreem: méér willen hebben
dan je toekomt: de pleonexia (en 1129b). Het tegenovergestelde extreem,
‘minder willen hebben dan je toekomt’, lijkt hem te onwaarschijnlijk om
vermeld te moeten worden.
Los van de bespreking van de rechtvaardigheid, komen in de Ethica nog
twee andere deugden in verband met de omgang met eigendom en bezit
aan de orde (en 1120a-1122b). Beide deugden, de eleutheria (vrijgevigheid)
en de megaloprepeia (‘grandezza’ of royaliteit), hebben niet zozeer betrekking op de wijze waarop we eigendom verwerven en bezitten, maar eerder
op hoe we er gebruik van maken, dat wil zeggen: het uitgeven. Om dat optimaal te doen, moet je niet te zeer aan je bezit gehecht zijn. Wie te zeer bekommerd is om zijn geld om het vrijelijk te kunnen uitgeven, is onvrij en
onvrijgevig. De omgekeerde ondeugd (te weinig bekommerd zijn om wat
je hebt) is volgens Aristoteles opnieuw niet erg waarschijnlijk; hij noemt
het eerder dwaas dan slecht en het is volgens hem gemakkelijk te genezen.
Wat opvalt in Aristoteles’ behandeling van het deugdzame (uit)geven
is dat het daarin steeds meer om de gever gaat dan om degene aan wie gegeven wordt. Vrijgevigheid en royaliteit sieren de deugdzame mens. Dat
soort mensen wordt door de gemeenschap geprezen. Dat op die manier de
behoeftigen worden geholpen, komt op de tweede plaats.
Thomas maakt ten eerste duidelijk dat de twee soorten van vrijgevigheid niet zijn voorbehouden aan degenen die (veel) geld hebben. Terwijl
Aristoteles duidelijk de gegoede burgerij voor ogen heeft, zegt Thomas uitdrukkelijk dat ook de armen liberalis (vrijgevig) en zelfs magnificens (royaal) kunnen zijn (STh IIaIIae 117.1 ad 3 en 134.3 ad 4). Dat kan omdat Thomas
van meet af aan duidelijk maakt dat het in deze deugden niet zozeer gaat
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om de uitwendige daad, maar om de innerlijke keuze. Ze vormen een matiging van de innerlijke begeerte naar en de gehechtheid aan het bezit (STh
IIaIIae 117.1 ad 3).
Ten tweede geeft Thomas wél aandacht aan degene aan wie gegeven
wordt, en dat op twee manieren. Allereerst staat de vrijgevigheid volgens
hem in dienst van de christelijke naastenliefde (caritas), zodat de ontvanger
– want dat is die ‘naaste’ – duidelijker in beeld komt (STh IIaIIae 118.1 ad 2 en
123.12 ad 5). Vervolgens en vooral behandelt Thomas de liberalitas en de magnificentia uitdrukkelijk als verbonden met de deugd van de rechtvaardigheid; en die bestaat principieel hierin, dat men aan ieder het zijne geeft (STh
IIaIIae 58.11). Het deel dat iemand rechtmatig toekomt is volgens Thomas
datgene wat hij nodig heeft. Wie meer heeft dan hij nodig heeft, onthoudt
het aan anderen. Eigenlijk moet ik niet spreken van ‘wie meer heeft’, maar
van ‘wie meer gebruikt dan hij nodig heeft’. Rijkdom (overvloedig bezit) is
volgens Thomas niet het probleem – als die maar gebruikt wordt ten dienste
van degene die het nodig hebben. Vrijgevigheid is bij Thomas dus niet meer
op de eerste plaats een kwestie van een wijze van leven waarin de voorname
zijn morele kwaliteit laat zien, maar ze is gehoorzaamheid aan een eis van
rechtvaardigheid, waarin aan de ander recht gedaan wordt.
Ten derde is de houding die voor Aristoteles eigenlijk te onwaarschijnlijk is om vermeld te worden, namelijk ‘minder willen hebben dan je toekomt’, voor Thomas wel degelijk mogelijk. De christelijke religieuze ordes
kenden immers de gelofte van armoede, die de dominicaan Thomas ook
zelf had afgelegd. Maar in plaats van haar als een ondeugdelijk extreem te
duiden, verheft Thomas deze vrijwillige armoede juist tot een deugd, zij
het een die niet van iedereen gevraagd kan worden (STh IIaIIae 185.6). Die
vrijwillige armoede is op twee manieren vooral een perfectie van de caritas:
ten eerste betekent de totale onthechting van bezit een grotere vrijheid
voor de liefde tot God en de naaste; en ten tweede betekent vrijwillige armoede in het kloosterleven dat men slechts gemeenschappelijk bezit heeft,
en zo zelfs in het bezitten nog voor elkaar zorgt (ScG III 135.5 en STh IIaIIae
188.7). De duiding van het royale geven als vorm van liefde versterkt nog
eens de gerichtheid op de ander in het deugdzame geven. Die liefde van de
caritas komt bij Aristoteles in het geheel niet voor.
Tot zover kan de christelijke vertaling van de klassieke deugden ook
voor een christelijke politiek in onze tijd model staan; zij het dat wij natuurlijk weer een nieuwe vertaling naar onze tijd moeten maken. De verschillen tussen arm en rijk bestaan voor ons eerder op mondiale schaal dan
op lokaal niveau. Dat verandert onvermijdelijk ook de aard van het geven.
Maar de verbinding tussen de deugden van het geven en de rechtvaardigheid is niet minder belangrijk. Aristoteles beschrijft het royale geven als
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een toonbeeld van voornaamheid van de deugdzame zelf en het meer willen hebben dan je toekomt als een vorm van onrechtvaardigheid. Voor Thomas is het geven in alle geval vooral een kwestie van rechtvaardigheid en
wordt het pas liefdadigheid wanneer het de radicaliteit van de zelfverkozen armoede krijgt. Misschien is het
wel misleidend als in onze tijd veel
Van de deugdethische traditie kunvan onze ‘hulp aan arme en onderontwikkelde landen’ als liefdadignen we leren dat het niet om een
heid wordt opgevat – om van ‘linkse
geven, maar eerder om een terughobby’s’ maar niet te spreken. Van
geven gaat, om een correctie van
de deugdethische traditie kunnen
onrechtvaardige verhoudingen
we leren dat het hier niet om een
geven, maar eerder om een teruggeven gaat, om een correctie van onrechtvaardige verhoudingen. De gedachte van de gelijkwaardigheid van elke mens, die Aristoteles nog niet kende,
maakt het tolereren van grote ongelijkheid alleen maar schandaliger.
Geloof, hoop en liefde
De aristotelische deugdethiek is een ethiek van de zelfverwerkelijking van
de gegoede burger; de deugdzame mens is degene die geslaagd is, gelukt
en in die zin: gelukkig. Deugden als nederigheid en zorg voor de ander
passen niet gemakkelijk in dat beeld. Natuurlijk is ook de aristotelische
deugdzame mens gericht op het welzijn van degenen met wie hij een gemeenschap vormt. Maar hij is dat omdat het welzijn van zijn gemeenschap
zijn eigen geluk mede bepaalt. Ook al vatten we dat ruim op (in onze tijd
van globalisering is de wereld een dorp geworden; we worden door het
nieuws ook met de ellende ver weg geconfronteerd), het blijft iets anders
dan wat het christendom lijkt te zeggen, namelijk dat iedereen ‘mijn naaste’ is. Het christendom maakt dat nog erger door als voorbeelden op de
eerste plaats de zieke, de hongerige, de verschoppeling te noemen, dat wil
zeggen: degene die ik het liefst en het gemakkelijkst over het hoofd zie.
Dat wordt het sterkst zichtbaar in een reeks nieuwe deugden die de
christelijke auteurs aan de klassieke deugden toevoegen: geloof, hoop en
liefde. Het zijn deugden die in allerlei opzichten radicaal verschillen van
de eerdere. Ze komen niet door onze eigen werkzaamheid tot stand, maar
worden door God geschonken; ze bewerken niet ons welslagen binnen de
politieke gemeenschap, maar richten ons op een ander, hoger geluk; ze
perfectioneren niet ons streven of ons kennen, maar onze wil; en ze hebben
allemaal iets – wat je zou kunnen noemen – ‘irrationeels’.
Geloven is bevestigen dat iets het geval is, alsof je het kent terwijl je het toch
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verstandelijk niet kunt controleren; het is instemmen met wat je niet kunt
kennen op de wijze van het verstand. In het geloof stemt het intellect in met
een waarheid die het zelf niet kent, maar waartoe het wordt bewogen door de
wil, die zelf bewogen wordt door de genade van God (STh IIaIIae 2,9 en 6,1).
De paradoxaliteit die eigen is aan de theologale deugden is misschien
wel het duidelijkst zichtbaar in de hoop. Om dat te zien moeten we ons
realiseren dat de hoop waar het hier om gaat, een verwachting is die eigenlijk tegen alle verwachting in gaat. In de hoop als theologale deugd gaat
het niet om de houding van degene die een inschatting maakt van wat er te
gebeuren staat en op basis daarvan ‘goede hoop heeft’, dat wil zeggen: erop
vertrouwt dat het wel goed komt. Een dergelijke verwachting heeft de gave
van de hoop niet nodig; zij is gebaseerd op ervaring en redelijke berekening, en misschien een optimistische aard. Hoop in de zin waar het hier om
gaat is een verwachting die juist tegen de rede in gaat.
Zoals de deugd van het geloof iets anders was dan een twijfelende mening, en zoals de deugd van de hoop iets anders is dan een min of meer
redelijke verwachting, zo moet ook de liefde als theologale deugd onderscheiden worden van een liefde die begrijpelijk is, hetzij als passionele
kracht, hetzij als redelijke toewijding: deze liefde houdt juist van wat redelijkerwijs niet aantrekkelijk genoemd kan worden, en deze liefde wijdt zich
aan mensen ondanks het feit dat er geen banden van verwantschap of affectie zijn en zonder dat een afspraak of functie daartoe zou verplichten.
Utopisch denken
Het zal duidelijk zijn dat de politieke vertaling van deze expliciet christelijke deugden voor grote problemen komt te staan.
Wellicht kunnen we een seculiere parallel van dit godsdienstig geloof
zien in het geloof in de mensenrechten. Dat mensen rechten hebben en
dat die teruggaan op een menselijke waardigheid die ‘inherent’ en ‘onvervreemdbaar’ heet te zijn, is immers nauwelijks een vorm van normale
‘kennis’ te noemen. Alle evidentie spreekt daar eerder tegen. Dat we deze
waardigheid toch onschendbaar en absoluut noemen, suggereert een vorm
van zekerheid die meer lijkt op die van het geloof dan van enige vorm van
wetenschap. Een politiek kan zich door zo’n geloof laten leiden, maar zal
toch vooral moeten werken aan de implementatie ervan op straffe van utopisch en onrealistisch te worden.
Het utopische denken is niet Grieks, maar steunt eerder op de (joodse en)
christelijke interpretatie van de hoop. Door de hoop wordt dat wat negatief
is in het heden, wat niet deugt, wat onvolmaakt is, tot een belofte van vervulling. Het is duidelijk dat we die omkering van perspectief, van uitzichtloze
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wanhoop naar een hoopvolle toekomst, niet zelf kunnen bewerken. Ook wie
niet van ‘God’ spreekt, zal beseffen dat je hoop kunt ‘krijgen’ of alle hoop
kunt ‘verliezen’. Die ervaring heeft het christendom uitgedrukt in de voorstelling van een door God geschonken
deugd. Het utopische denken kan een
Het utopische denken is niet
politiek inspireren, maar waar het een
Grieks, maar steunt eerder
politiek bepaalt, wordt die maar al te
op de joodse en christelijke
gauw totalitair. Politiek is immers niet
interpretatie van de hoop
erg geduldig; terwijl zonder geduld
de hoop verandert in fanatisme.
Ten aanzien van de liefde wordt de politieke vertaling misschien het concreetst – en het meest problematisch. We kunnen de christelijke liefde misschien het best illustreren met wat in de christelijke traditie is aangeduid als
‘de werken van barmhartigheid’. Daartoe hoort zeker ook de compassie, die
het cda nu als kernwaarde heeft geformuleerd. Maar als die compassie echt
meer wil zijn dan een vorm van verantwoordelijkheid en solidariteit, als ze
echt als een christelijke deugd zou moeten worden verstaan, zal een concrete
politieke vertaling zeer problematisch blijken. Er zijn tweemaal zeven werken
van barmhartigheid: zeven lichamelijke en zeven geestelijke. Tot de lichamelijke werken van barmhartigheid behoort bijvoorbeeld het bezoeken van gevangenen, dat wil zeggen: het opzoeken van diegenen die we in onze politieke
gemeenschap juist – en doorgaans met goede redenen – hebben buitengesloten. Het verzorgen van de zieken slaat bij uitstek op die zieken waarvoor – begrijpelijkerwijs – niemand wilde zorgen, omdat ze besmettelijk en afstotelijk
waren: de melaatsen; misschien moeten wij eerder denken aan die zieken voor
wie medicatie ons het meest kost. Onderdak bieden aan vreemdelingen slaat
niet zozeer op welkome gasten, maar op zulke die de eigen rust verstoren;
niet op de mensen die een erkende vluchtelingenstatus hebben gekregen, en
tegenover wie we een wettelijke plicht hebben, maar eerder op ‘illegalen’ en al
diegenen die het ‘niet verdienen’ geholpen of gehuisvest te worden.
Het lijkt erop dat deze liefde blind is, zoals de uitdrukking zegt. Maar
dat is een misvatting. De passionele liefde kan blind zijn. Maar de caritas
ziet – volgens de christelijke traditie – juist meer en scherper dan een gewone mens. Zij ziet in de gevangene, de zieke, de hongerige, de dorstige,
de vreemdeling, de naakte en de dode: Christus zelf. Kan dat politieke realiteit worden?
Noten
1

Voor een uitgebreidere bespreking van
wat er gebeurt in dit proces van christelijke vertaling, interpretatie, ordening en
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verwijs ik naar hoofdstuk iv van mijn
eind 2012 te verschijnen boek Leven is een
kunst. Over morele ervaring, deugdethiek
en levenskunst (Zoetermeer: Klement).
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Hoe christelijke politiek in
Nederland ontstond
Het idee van christelijke politiek ontstond ten tijde van het
kabinet-Kuyper (1901-1905) als overkoepelend begrip voor
katholieke, antirevolutionaire en christelijk-historische staatkunde. Binnen de christelijke politiek bleven vooralsnog een
conservatieve en een christendemocratische richting herkenbaar. Christelijke politiek ontstond tamelijk onverwacht vanuit een gedeeld optrekken inzake de onderwijskwestie eind
negentiende eeuw. Het was de uitkomst van een proces, het is
nooit de opzet geweest. Katholieke politici organiseerden zich
aanvankelijk nauwelijks, maar trokken uiteindelijk gezamenlijk op. Antirevolutionairen en christelijk-historischen
raakten juist onderling verdeeld. Andere protestanten kozen
voor richtingen als het liberalisme en het socialisme.
door Jan Dirk Snel
De auteur is historicus.

In 1905 publiceerde de jonge katholieke politicus P.J.M. Aalberse,
sinds 1903 lid van de Tweede Kamer voor het district Almelo, een boekje
getiteld Christelijke politiek. Hij wilde ‘aantoonen, dat het voorstaan van
een christelijke politiek logisch noodzakelijk is voor hen, die christen zijn
niet in naam, maar in dien zin inderdaad, dat zij den Christus aanbidden
als het Menschgeworden Woord, en de H. Schrift eerbiedigen als de door
God geopenbaarde waarheid’.1
Christelijke politiek is een twintigste-eeuws begrip. Gedurende de gehele negentiende eeuw viel de term slechts vier keer in de Tweede Kamer.2 De
goede verstaander hoort de nieuwheid doorklinken in Aalberses woorden:
‘Heftig aangevochten, juist omdat wij meenen, dat er bestaat een chris-
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telijke politiek, kwam ’t mij in hooge mate actueel voor, thans niet alleen
het wezen en de grondslagen dier politiek nog eens bloot te leggen, maar
tevens te antwoorden op de tegenwerpingen, welke wij daartegen van vrijzinnige en sociaal-democratische zijde dag in dag uit te hooren krijgen.’3
Goed, de schrijver mag het dan misschien al eens eerder uitgelegd hebben,
het is voor hem een urgent, recent onderwerp: als christelijke politiek al
sinds jaar en dag bestond, hoefde hij niet zo uitdrukkelijk te poneren dat
ze daadwerkelijk bestaat.
En het is wel duidelijk wat de aanleiding vormt: het aantreden van het
kabinet-Kuyper in 1901. Het is dan ook niet geheel toevallig, maar wel
enigszins verrassend, dat een verkorte heruitgave van Aalberses geschrift
twee jaar later verscheen onder de titel De antithese of de strijd tusschen
twee wereldbeschouwingen.4 Het begrip was door minister-president
Abraham Kuyper gemunt in een debat in de Tweede Kamer op zaterdag 10
december 1904,5 waarbij hij achter het onderscheid tussen rechts en links
‘ééne groote tegenstelling, die ook in het land bestaat, tusschen de Christelijke en de moderne levensopvatting’ zag. Die antithese vond men volgens
hem ‘allerwege, in alle kringen, op elk gebied’.6 De politieke uitwerking
was slechts één uiting van een alomvattend wereldbeschouwelijk conflict.
De vrijzinnig-democraat Willem Treub tekende daartegen protest aan:
‘Zoo is de antithese niet; zij is een andere en wel deze: aan den eenen kant
staat dat deel van het volk dat ook in het staatsrecht vasthoudt aan bepaalde theologische dogmata en die dogmata tot het fundament zoowel van de
staatkunde als van de practijk der politiek wenscht te maken, en aan den
anderen kant degenen, waaronder zijn zoowel geloovigen als ongeloovigen, die meenen, dat de grondslag van het staatsrecht niet in die theologische dogmata is gelegen.’7 Treub vond dat Kuyper met zijn indeling hen
die wel in God geloofden, maar die niet met zijn specifieke opvattingen
meegingen, beledigde. Maar ook al waren Kuyper en Treub het over de
juiste omschrijving en de diepere gronden oneens, ze meenden allebei dat
de antithese feitelijk bestond.
Katholieken en protestanten
Vanuit historisch perspectief is het niet alleen verrassend wie er tegenover
elkaar geplaatst werden, maar vooral ook wie er aan dezelfde kant van de
scheidslijn terechtkwamen. Aalberses boek was weliswaar het eerste in
Nederland dat die simpele titel Christelijke politiek draagt – later zouden er
meer volgen, met dat van de antirevolutionair I.A. Diepenhorst uit 1958 als
bekendste8 –, maar twee jaar eerder had de Amsterdamse boekhandelaar
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Willem Kirchner de aanduiding al geïntroduceerd voor een serie brochures die hij tussen 1903 en 1909 op de markt bracht. En het opmerkelijke was
dat de tweede in de reeks drie toespraken bevatte die J.Th. de Visser, P.J.M.
Aalberse en A.S. Talma begin december 1903 in de Tweede Kamer gehouden hadden. Het ging hier om Kamerleden van de Christelijk-Historische
Partij, van wat toen in de wandeling al de Rooms-Katholieke Staatspartij
heette, en van de Anti-Revolutionaire Partij: een roomse jurist en twee hervormde predikanten broederlijk verenigd in een omslagje van een gereformeerde uitgever.9
Het was alsof het altijd al zo geweest was. Maar het was nieuw, het onverwachte resultaat van ontwikkelingen tijdens de voorgaande drie decennia.
Het eerste nummer van de brochurereeks bevatte teksten van de ministerpresident bij de algemene beschouwingen eind 1903.10 Het was bij Kuyper
elk jaar raak. Ook bij zijn eerste begroting ging het al over de tegenstelling.
Kuyper: ‘In het algemeen zij, wat de bestrijding van de leden, die hier aan
het woord zijn, betreft, opgemerkt, dat niet de religie, verstaan als vrome
stemming of uiting van het gemoed, scheiding op politiek terrein maakt.
Veeleer dient erkend, dat er ook onder hen, die zich links scharen, niet
weinigen zijn, die door ernstig woord en nobele daad van hun prijsstellen
op het behoud in den boezem der natie van religieuse instellingen en gewoonten blijk gaven. De tegenstelling op politiek gebied concentreert den
strijd om eene geheel andere vraag, om deze namelijk, of ook in den Staat
en in zijn recht al dan niet met de opperhoogheid van God Almachtig over
volkeren en natiën te rekenen is.’11
Het ging dus om de tegenstelling tussen rede en openbaring, betoogde de liberale afgevaardigde uit Emmen, de hervormde predikant P.H.
Roessingh,12 en daar was Kuyper
het helemaal mee eens.13 Uitvoerig
Kuyper sprak over het christesprak Kuyper over het christelijke
lijke karakter van zijn kabinet.
karakter van zijn kabinet en over
de christelijke beginselen die het
Het verschil tussen katholieken
huldigde. Het verschil tussen kathoen antirevolutionairen werd
lieken en antirevolutionairen werd
zo door één term overbrugd
zo door één term overbrugd. ‘Er zijn
hier in de Kamer Christelijke democraten, vrijzinnig-democraten en sociaal-democraten.’14 Met die driedeling kon Kuyper het democratisch gezinde deel van de Kamer typeren,
waarbij liberalen en socialisten apart aangeduid werden, maar katholieken
en antirevolutionairen onder één noemer gevat werden.
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Liberalen en conservatieven
Hoe kon dit idee van christelijke politiek ontstaan? Anderhalf millennium
had Europa een grondwet gehad, het Apostolicum. Ook na de breuk tussen
katholieken en protestanten in de zestiende eeuw deelde men nog enkele
eeuwen dezelfde trinitarische geloofsbelijdenis. Latijns Europa was christelijk en daarmee werd alle politiek in principe bedreven binnen de grenzen van het corpus christianum. Maar juist daarom bestond er ook geen
afzonderlijke christelijke politiek. Er was geen tegenover.
Langzaam veranderde dat. Hoewel we de Verlichting het best kunnen
beschouwen als de apotheose waarbij het christelijke Europa voor de laatste keer probeerde geloof en rede bijeen te houden, ontwikkelde zich in de
marge de Radicale Verlichting, een tendens om het christendom, althans de
kernwaarheden ervan, helemaal terzijde te schuiven. Dat was een merkwaardige ontwikkeling, juist omdat de christelijke traditie altijd veel elementen
uit de Romeinse en in iets mindere mate ook de Griekse oudheid geïncorporeerd had en in die zin nooit een afgesloten monolithisch geheel gevormd
had. Na aanvankelijke pogingen tot uitsluiting en verbod werden de nieuwe
radicale ideeën, waaronder ook democratische, net als de klassieke langzaam in het algemene intellectuele en politieke discours opgenomen.
Politiek werd vanouds vooral praktisch gevoerd. Belangen en persoonlijke associaties speelden een grote rol, zoals dat in de Republiek het geval
was bij de tegenstelling tussen orangisten en staatsgezinden. Toen in de
achttiende eeuw nieuwe ideeën omtrent de inrichting van de samenleving
in het politieke vertoog doordrongen, kwam daar, bijvoorbeeld in de tegenstelling tussen patriotten van diverse snit en orangisten, de vraag naar hervormingsgezindheid bij. In de Nederlandse politiek van de negentiende
eeuw zette die tegenstelling zich voort in het onderscheid tussen liberalen
en conservatieven, waarbij het na de liberale grondwetsherziening van
1848 vooral de vraag was in welke mate men verder wilde moderniseren.
Onderwijs
Protestanten en katholieken vielen binnen deze hoofdindeling. Katholieken en andere minderheden hadden sinds de scheiding van kerk en staat en
de gelijkstelling van de godsdienstig gezindheden tijdens de Bataafse Republiek in 1796 vaak meer affiniteit met de patriottische en later de liberale
stroming. In het Koninkrijk der Nederlanden, dat in 1815 begonnen was als
een overwegend katholiek land, waren na de afscheiding van de zuidelijke
provincies in 1830 (1839) de getalsmatige verhoudingen uit de Republiek
min of meer teruggekeerd: tegenover een hervormde meerderheid van on-
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geveer 55 procent stond een katholieke minderheid van zo’n 38 procent.15
En juist die verhouding tussen een vrij kleine meerderheid en een grote
minderheid zou als onverwachte uitkomst de vorming van een specifiek
christelijke politiek hebben. In de dagen van het kabinet-Kuyper zien we
hoe twee of drie geheel verschillende groeperingen onder één noemer samenkwamen. De namen geven dat al aan: katholieken, antirevolutionairen
en christelijk-historischen. Het ging in principe om álle katholieken en een
specifiek deel van de Nederlandse protestanten, die tegenover andere protestanten kwamen te staan.
De splijtzwam vormde het lager onderwijs. Ironisch genoeg zorgde
de vraag hoe het openbaar, door de overheid bekostigd onderwijs moest
worden ingericht, ervoor dat protestanten en katholieken tegengestelde
belangen hadden, maar tevens bracht ze een deel van de protestanten en
katholieken uiteindelijk samen in een gezamenlijke christelijke politiek.
De godsdienstige verscheidenheid had ervoor gezorgd dat de overheid in
de schoolwet de nadruk legde op het aanleren van ‘christelijke en maatschappelijke deugden’, maar leerstellig onderwijs wettelijk als doelstelling
vermeed.16 De werkelijkheid was dat het onderwijs vaak de godsdienstige
kleur van de omgeving aannam. De antirevolutionaire en later christelijkhistorische politicus Alexander de Savornin Lohman raakte in 1873 bij de
politiek betrokken nadat hij geconstateerd had dat het laatste protestantse
schoolhoofd in zijn woonplaats ’s-Hertogenbosch door een katholiek was
vervangen.17 Het meest verrassende was waarschijnlijk dat een deel van de
Nederlandse protestanten opteerde voor bijzonder, christelijk onderwijs,
en zo op den duur samen optrok met katholieken die bijzonder katholiek
onderwijs een aantrekkelijke optie vonden.
De katholieken

18

Godsdienst was in de negentiende eeuw een belangrijke sociale categorie,
meer misschien nog dan in voorgaande eeuwen. De verlichte overheid
hechtte, ook om praktische redenen, sterk aan kerklidmaatschap en elke
Nederlander kon dan ook ingedeeld worden. In die zin waren ook katholieke politici als groep in de Tweede Kamer herkenbaar en in bijna elk kabinet
bekleedde op zijn minst één katholieke politicus een functie als minister
van Zaken der rooms-katholieke Eredienst – tot 1868, toen het departement werd opgeheven.
In de eerste decennia na 1848 stelden katholieke politici zich conform de
traditie sinds het einde van de achttiende eeuw meestal liberaal op. In de
jaren zestig veranderde dat. Het zich emanciperende Nederlandse katholicisme was internationaal gericht en het ultramontanisme won veld. Paus
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Pius ix publiceerde in 1864 de encycliek Quanta Cura met daarbij een Syllabus errorum waarin veel moderne dwalingen, waaronder het liberalisme,
werden veroordeeld. In 1868 volgde een mandement van de Nederlandse
bisschoppen over het onderwijs: ‘De Kerk wil, dat de jeugd in de wetenschappen onderwezen worde; – maar zij eischt tevens, dat dit onderwijs in
alle opzigten katholiek en godsdienstig zij. […] Zij verwerpt niet alleen alle
ongodsdienstig, maar ook alle godsdienstloos, onzijdig onderwijs waarbij
de godsdienst is uitgesloten. Het eerste verfoeit zij als verderfelijk; het
andere keurt zij af, als minstens onvoldoende en gebrekkig; het eerste mag
nimmer, het andere slechts bij gebrek aan beter, worden aangewend.’19
Strikt genomen was het geen politiek stuk, maar de gevolgen waren groot.
Binnen enkele jaren waren de liberale katholieken vervangen door katholieke conservatieven. De vijftien katholieke leden die de Tweede Kamer
in 1872 op een totaal van tachtig kende, vormden volgens de Nijmeegse
afgevaardigde C.J.A. Heydenrijck zelfs een partij met een ‘program’. Maar
hij bedoelde daarmee niet meer dan dat men zo af en toe overlegde hoe de
rechten van de katholieke kerk het best gehandhaafd konden worden. 20
De overige veertien leden kwamen trouwens allemaal uit Noord-Brabant
en Limburg, en daar zou de eerstkomende decennia weinig verandering
in komen. Het episcopaat bevorderde wat wij nu de katholieke verzuiling
noemen naar vermogen, maar juist omdat de kerk de bindende factor op
maatschappelijk terrein was en de leiding nam, had één katholieke partij
in een tijd van censuskiesrecht geen enkele urgentie.21
Tot het eind van de eeuw bleven de meeste katholieke Kamerleden regionaal en conservatief georiënteerd. De zogenaamde bahlmannianen, die
zich schaarden rond de Tilburgse behartiger van handel en industrie B.M.
Bahlmann, zouden in 1891 zelfs een officiële Kamerclub vormen. In 1870
was de regionale kiesvereniging Noord-Brabant (nog zonder richtingsaanduiding) opgericht, die in 1890 vervangen werd door de krachtigere
Provinciale Bond van R.K. Kiesvereenigingen in Noord-Brabant. Ook in het
noorden werden diverse katholieke kiezersbonden opgericht. Nadat de
Kamer in 1887 tot honderd leden was uitgebreid, werkten enkele bonden
bij de verkiezingen van 1888 samen met de arp, zodat er naast 28 antirevolutionairen ook 26 katholieken in de Tweede Kamer kwamen.
In 1880 werd de priester Herman Schaepman in de Tweede Kamer gekozen. Eind jaren zeventig had hij nog gepleit voor een interconfessionele
partij naar het voorbeeld van het Duitse Zentrum, maar in 1883 kwam hij
met zijn Een Katholieke Partij. Proeve van een Program.22 Zijn ideeën maakten vooralsnog geen schijn van kans, maar dat veranderde in de jaren negentig. In 1896 wist hij zijn katholieke mede-Kamerleden te verenigen op
een gezamenlijk program, waarbij de encycliek Rerum Novarum (1891) van
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paus Leo xiii als sociale grondwet aanvaard werd. Een jaar later werd het
op een vergadering van bijna alle katholieke kiesverenigingen uit het hele
land aangenomen, maar toen in 1904 de Algemeene Bond van R.K. Kiesvereenigingen werd gesticht, bleef de Noord-Brabantse bond daar voorlopig
buiten. Pas in 1926 zou de Rooms-Katholieke Staatspartij (rksp) formeel
worden opgericht; de naam was toen al sinds jaar en dag in gebruik.
Pas rond de eeuwwisseling, bij het optreden van het kabinet-Kuyper,
werd katholieke politiek van een sociale categorie, die zich inhoudelijk
vooral manifesteerde als het ging om de rechten van de katholieke kerk en
het katholiek onderwijs, uitgebreid tot een bredere christelijke politiek. En
het was niet toevallig dat noorderlingen als Schaepman en Aalberse daarbij vooropgingen. Zij moesten wel samenwerken met orthodoxe protestanten. Vanwege hun sociale en democratische instelling werden zij later
in de twintigste eeuw de bewonderde voorgangers. Katholieke politiek
werd principiëler, maar het neothomisme met zijn nadruk op natuurrecht
maakte ook een grote mate van pragmatisme mogelijk.23 Katholieke politiek in Nederland bleef dienstbaar aan de eenheid van de kerk, en juist omdat ze alle vleugels verenigen moest, kon ze nooit erg ideologisch worden.
Antirevolutionairen en christelijk-historischen
Tegenover het roomse streven om de katholieke boel bij elkaar te houden,
stond de verdeeldheid binnen het Nederlandse protestantisme. Omdat
hervormden en andere protestanten vanouds de meerderheid van de
bevolking vormden, was er geen
enkele aanleiding in politicis om
Tegenover het roomse streven
een eenheid of een herkenbare
groep te vormen. Er bestonden dus
om de katholieke boel bij
wel katholieke politici, maar op
elkaar te houden, stond de
een vergelijkbare wijze waren er
verdeeldheid binnen het Nedergeen protestantse politici. Toen het
landse protestantisme
kabinet-Kuyper aantrad, vormden
antirevolutionairen en christelijkhistorischen inmiddels wel een onderscheidbare ideologische richting
binnen het Nederlandse protestantisme.
Zij vormden veel eerder een geprofileerde politiek partij. In 1879 was
de Anti-Revolutionaire Partij opgericht.24 Een jaar eerder had Abraham
Kuyper, een gewezen hervormd predikant en Tweede Kamerlid, hoofdredacteur van De Standaard, al een program geschreven, waarop velen zich
verenigden. Ook hier vormde de ‘schoolstrijd’ de achtergrond. Maar de
breuklijnen, die enigszins overeenkwamen met de katholieke tegenstel-
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ling tussen conservatieven en christendemocraten, waren vanaf het begin
ingebouwd en in feite hadden die zich tien jaar eerder al afgetekend. Een
stroming binnen het rechtzinnig protestantisme had vanaf de jaren zestig
steeds meer voor de bijzondere school gekozen en op een vergadering van
de Vereeniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs in 1869 was er
zelfs voor gepleit om het woord ‘christelijk’ voor het openbaar onderwijs
te schrappen. Guillaume Groen van Prinsterer en Kuyper waren daar voor,
maar de predikant Nicolaas Beets, een traditionele vertegenwoordiger van
de orthodoxie in de hervormde kerk, noemde het idee ‘daemonisch’.25
De arp kwam uiteindelijk voort uit het Antischoolwetverbond en de
agitatie tegen de schoolwet van de liberale minister van Binnenlandse
Zaken, de hervormde Jan Kappeyne van de Coppello, die in 1878 was aangenomen en die de omstandigheden in openbare scholen enorm verbeterde, maar door verscherpte eisen het bijzonder onderwijs op kosten joeg.
Een volkspetitionnement aan de koning om de wet niet te tekenen haalde
305.569 handtekeningen onder protestanten; een katholieke pendant bereikte nog eens 164.000 ondertekenaren.
Het eerste artikel van het program zette ambitieus in: ‘De Antirevolutionaire of Christelijk-Historische richting vertegenwoordigt, voor zoveel ons
land aangaat, den grondtoon van ons volkskarakter, gelijk dit, door Oranje
geleid, onder invloed der Hervorming, omstreeks 1572, zijn stempel ontving; en wenst dit, overeenkomstig den gewijzigden volkstoestand, in een
vorm, die aan de behoeften van onzen tijd voldoet, te ontwikkelen.’26 Een
dergelijke vereenzelviging met de natie was voor katholieken onmogelijk.
De beide hoofdbegrippen waren door Groen van Prinsterer, archivaris van
het Koninklijk Huisarchief en zelfstandig geleerde, in de jaren 1849-1857
en 1862-1865 lid van de Tweede Kamer, gemunt. Het antirevolutionaire element keerde zich tegen de grondbeginselen van de Franse Revolutie, die
volgens hem uit ongeloof voortkwamen, maar niet per se tegen alle praktische of constitutionele resultaten. Christelijk-historisch was de positieve
pendant: ‘Er staat geschreven, er is geschied.’27 In de gang van de geschiedenis had God zijn bedoelingen getoond.
De partij had succes en tien jaar later al kon samen met de katholieken
het regeringskasteel veroverd worden. Een kabinet onder leiding van
Aeneas baron Mackay trad aan. In de korte verklaring waarmee het zich
tot de Kamer wendde, viel het woord christelijk één maal: ‘De uitslag der
verkiezingen heeft opnieuw getoond de in den lande levendige begeerte,
dat bij de regeling van het volksonderwijs rekening worde gehouden met
het Christelijk bewustzijn van het Nederlandsche volk. ’s Konings Regee-
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ring, het openbaar onderwijs als een voorwerp harer aanhoudende zorg
beschouwende, zal trachten, binnen de perken der Grondwet, belemmeringen, die tot nog toe der ontwikkeling van het vrije onderwijs in den weg
staan, zooveel mogelijk uit den weg te ruimen.’28 En dat bereikte het kabinet in zijn reguliere drie jaar tot 1891 ook: de eerste basale subsidiëring van
het bijzonder onderwijs werd ingevoerd.29 Maar anders dan in 1901 vonden
er na het aantreden geen bijzondere debatten over het christelijke karakter
van het kabinet plaats. Het deed gewoon zijn werk.
In het laatste decennium van de eeuw bleek hoezeer de veronderstelde
eenheid op zand was gebouwd. Rond de vraag naar kiesrechtuitbreiding
deed zich 1894 een scheuring voor, die voor een belangrijk deel, maar niet
geheel, samenviel met de recente scheidslijnen tussen hervormd en gereformeerd en de traditionele tussen hervormd en afgescheiden – Kuyper
had met geestverwanten in 1886 de hervormde kerk verlaten en enkele jaren
later het gros van afgescheidenen en dolerenden in een nieuw genootschap
verenigd – en tussen de hogere klassen en de kleine luiden.30 Maar het ging
vooral ook om de opvatting van politiek.31 Kuyper had een programma geschreven waar, heel vreemd voor een partij die de aanhang onder de orthodoxie binnen de voormalige heersende kerk zocht, uit was op een verdere
scheiding van kerk en staat en die alle bestaande financiële banden tussen
staat en kerkgenootschappen wilde losmaken.32 Het ging eerder om wat
Kuyper ooit terloops een ‘Christelijk liberalisme’ noemde,33 dan om de houding die men bij mensen uit de vanouds heersende elite mocht verwachten.
De traditionele groepen vonden elkaar uiteindelijk in 1908 in de Christelijk-Historische Unie, nadat de Vrij-Antirevolutionaire Partij van Lohman (en
Mackay) zich in 1903 met de Christelijk-Historische Kiezersbond van de hervormde predikant J.Th. de Visser verenigd had in de Christelijk-Historische
Partij, waar vijf jaar later een afzonderlijke Friese, ook christelijk-historisch
geheten bond bij kwam.34 De partij huldigde een traditionele opvatting van
politiek, waarbij het gezag vanzelfsprekend van God kwam, maar waarbij
diens wil niet met al te grote zekerheid gekend leek te worden. Ze keerde
zich tegen de scheiding van het volk in twee delen, de antithese. Ze legde wel
sterk de nadruk op het protestantse, hervormde karakter van de natie. De
andere groep, de arp, bleef leidend tot aan het eind van het districtenstelsel
in 1918, maar werd na de invoering van het algemeen kiesrecht verkleind. Ze
zou echter toch iets groter blijven dan de nationaalgezinde chu.
Besluit
Terwijl de katholieken als grote minderheid steeds meer eenheid nastreefden, was het Nederlandse protestantisme in diverse richtingen uiteenge-
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vallen. De elite en de armere klassen kozen vaak voor liberalisme en socialisme en slechts een deel koos voor een specifieke antirevolutionaire of
christelijk-historische politiek.35
Aan het begin van de twintigste eeuw was christelijke politiek een
kasplantje. Men was het erover eens dat het bestond en katholieken en
antirevolutionairen spraken deels dezelfde taal. Liberale en sociaaldemocratische tegenstanders stemden ermee in dat de antithese bestond, al
onderschreven ze niet Kuypers indeling. Het was nog sterker: juist door de
kritische wijze waarop de linkse oppositie het kabinet van de voormalige
hoogleraar theologie verwelkomde, werd het idee van een scherpe tweedeling bevorderd.36
Noordelijke katholieken verwelkomden het idee van één christelijke politiek, omdat ze onder het districtenstelsel wel samen moesten werken met
antirevolutionairen en christelijk-historischen. Zij zagen dus een christendom ‘onder de geloofsverdeeldheid’, zoals Kuyper het noemde.37 Maar
vanuit het episcopaat bezien lag alle nadruk op de eenheid tussen katholieken onderling. En bij christelijk-historischen was het in feite al niet anders:
zij legden alle nadruk op het traditioneel protestantse karakter van Nederland, dat zowel door de opmars van de katholieken als door de toenemende
onverschilligheid van vrijzinnigen en onkerkelijken onder druk kwam te
staan. Het is niet toevallig dat het idee van christelijke politiek de rest van
de eeuw vooral vanuit antirevolutionaire kring naar voren werd gebracht,
een tendens die zich nu voortzet in de ChristenUnie.
De christelijke coalitie ging in feite in 1925 bij de crisis over het gezantschap bij het Vaticaan al ten onder en werd in 1939 definitief begraven,
toen katholieken aan hun twee decennia durende samenwerking met de
sociaaldemocraten begonnen. Maar vanaf de jaren vijftig ontstond er door
de Europese integratie weer een samenwerking tussen vertegenwoordigers van de drie partijen, die door de omwenteling van de jaren zestig en
de neergang van de katholieke kvp en de protestantse chu uitmondde in
een definitief samengaan in de jaren zeventig en een fusie in 1980. Op een
onverwachte wijze kwam het nationaal- en groepsgerichte pragmaChristelijke politiek was de
tisme van de kvp en de chu daarbij
opnieuw te staan tegenover de meer
uitkomst van een proces, het
principiële wijze van politiek beis nooit de opzet geweest
drijven die in de arp gangbaar was.
Christelijke politiek is een gevolg
van de ontwikkeling binnen het christendom in de negentiende eeuw,
waarbij een zekere tegenstelling tussen meer rechtzinnige en vrijzinnige
stromingen ontstond. Vanuit een concrete gerichtheid op de behartiging
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van concrete belangen – het onderwijs, de kerk – groeide het uit tot een
ideologie met een eigen karakter en aldus schiep het ook een nieuwe opvatting van wat christendom betekende. Maar het idee van christelijke politiek bleef ook binnen de Nederlandse partijen die zich christelijk noemden, altijd vrij zwak. Het was de uitkomst van een proces, het is nooit de
opzet geweest.
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Hoe God verdween uit het CDA
Het CDA heeft een leerstellig christendom ingeruild voor een
ethisch christendom. De partij ziet tegenwoordig bewust af
van de fundering van de partij in het geloof in Jezus Christus, dat voor de aanhangers van de vroegere christelijke
partijen KVP , ARP en CHU het belangrijkste argument was
tegen partijen die een zedenkundig christendom als een van
de mogelijke inspiratiebronnen zagen. Feitelijk kiest het CDA
voor een ethische religiositeit. Het doet er dan ook beter aan
om de C te schrappen.
door Eginhard Meijering
De auteur is emeritus lector Theologiegeschiedenis aan de Universiteit Leiden. Hij
publiceerde onlangs Hoe God verdween uit de Tweede Kamer. De ondergang van de
christelijke politiek.

Belangrijke levensvragen, dus ook theologische vragen, zijn nooit
achterhaald. Dat geldt ook voor de vraag wat de relatie is tussen de inhoud
van het christelijke geloof en het handelen van de christenen, onder andere
in de politiek. Anders gezegd: wat is de relatie tussen geloof en ethiek, toegespitst: tussen het geloof in Jezus Christus en een bepaald politiek beleid?1
Het is deze kwestie die aan de orde is bij de Algemene Beschouwingen
in de Tweede Kamer naar aanleiding van het optreden van het kabinetKuyper in 1901. Wat daar gezegd werd bleef gedurende de hele eeuw aan
de orde. We denken hier niet in de eerste plaats aan de discussie over de
vraag in hoeverre het beleid van die regering wel werkelijk christelijk kon
worden genoemd als er zo weinig gedaan werd aan bijvoorbeeld de bestrijding van de sociale misstanden in de samenleving. Het verwijt dat de
zogenaamd christelijke regering hier in gebreke blijft wordt vooral door
socialisten gemaakt. Deze discussie ligt op het vlak van het normale give
and take tussen politieke partijen. Het is gebruikelijk in parlementaire
debatten dat partijen elkaar verwijten dat hun praktische beleid strijdig is
met hun beginselen. Zo kan een partij als D66 erop wijzen dat de vvd niet
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liberaal, maar feitelijk conservatief is, en kan de vvd constateren dat het
beleid van de PvdA juist asociaal is, omdat het tot werkloosheid leidt.
Veel interessanter is de discussie over de vraag wat de relatie is tussen
het politieke handelen van het kabinet en het geloof van de christenen
die achter de christelijke partijen staan en die partijen in het parlement
vertegenwoordigen. Liberalen en socialisten kost het weinig moeite om de
verschillen tussen rooms-katholieken en calvinisten bloot te leggen. Zo
stelt de liberale afgevaardigde P.H. Roessingh, een hervormde theoloog
die tot de moderne richting2 behoorde, dat volgens de rooms-katholieke
leer de menselijke rede alleen maar door de openbaring gecorrigeerd hoeft
te worden, terwijl die volgens de reformatorische leer totaal is verdorven
door de zonde, zodat die niet in staat is zonder de verlichting door Gods
openbaring te bepalen wat goed is. De regering kiest in dezen voor de katholieke leer, aldus Roessingh. Ze is immers van mening dat ook liberalen
enige kennis van de wil van God kunnen hebben.3 De socialist Melchers
(eveneens een moderne hervormde theoloog) wijst erop dat volgens de
katholieke leer er buiten de katholieke kerk geen heil is, terwijl er in de
Heidelbergse Catechismus wordt gezegd dat de paapse mis een vervloekte
afgoderij is. Hoe kunnen christenen die zo over elkaar denken samen in
een christelijke regering zitten?4 Dergelijke constateringen zullen tot aan
de Tweede Wereldoorlog nog vaker worden gedaan. Zo confronteert de
socialist Albarda in 1937 de confessionele regering met de totaal verschillende opvattingen van de calvinisten en Thomas van Aquino over de staat.5
Deze verwijzingen naar de onderlinge verschillen van de confessionelen
worden na de Tweede Wereldoorlog minder, mede omdat er dan geen kabinetten van uitsluitend christelijke partijen meer zijn. Het antwoord van
woordvoerders van christelijke partijen hierop is dat er geen christendom
is boven geloofsverdeeldheid, zoals de liberalen dit al sinds de negentiende
eeuw bepleiten, maar onder of in geloofsverdeeldheid. Hun bezwaar tegen
het door liberalen bepleite christendom boven geloofsverdeeldheid is dat
dit feitelijk humanisme is.6 Hier openbaart zich het verschil tussen een
zedelijk christendom dat de liberalen voorstaan en een op een geloofsleer
gebaseerd christendom dat de confessionelen zeggen te belijden. Deze
tegenstelling wordt in 1901 treffend door de liberaal Roessingh verwoord
als hij zegt dat er een verschil is tussen het evangelie zoals dat door Jezus
in de Bergrede en in zijn gelijkenissen wordt verkondigd en de kerkelijke
interpretatie daarvan in het christologische dogma.7 Typerend is het antwoord hierop van de katholiek Schaepman: de Leraar van de Bergrede is de
mensgeworden Zoon van God.8
Deze tegenstelling in de interpretatie van het christelijke geloof zal lange
tijd het principiële debat beheersen en zal bijna zestig jaar later, in 1959, nog
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precies dezelfde zijn. Het in dat jaar aangetreden kabinet-De Quay, bestaande uit confessionelen en liberalen, had in de regeringsverklaring gesproken
over de christelijk-sociale grondslag van het kabinet. De liberale fractieleider P.J. Oud wil wel instemmen met deze grondslag, maar verklaart uitdrukkelijk dat hij hieronder een zedenkundig christendom verstaat dat het
gebod van de naastenliefde in praktijk probeert te brengen. Dit christendom
kan ook worden beaamd door mensen die het christelijke geloof niet belijden. Het is een christendom boven geloofsverdeeldheid.9 Dit wordt door de
antirevolutionair Bruins Slot en de christelijk-historische Tilanus met klem
weersproken. Volgens Bruins Slot is er ‘geen christendom zonder de persoon
van Christus, zonder diens kruis’,10 en Tilanus wijst op het verschil tussen
een christendom dat zijn middelpunt vindt in de Stichter, die als Gods openbaring onder ons heeft geleefd, en een christendom dat zich van hem heeft
losgemaakt en zich noemt naar een program en een leer.11
Vanaf het midden van de jaren zestig houden deze discussies over wat
christendom is tussen de kvp, arp en chu enerzijds en de liberalen en socialisten anderzijds op. Hiervoor zijn verschillende redenen te noemen. De
zuilen beginnen snel af te brokkelen, het verminderde ‘wij-gevoel’ leidt er
ook toe dat men veel minder de nadruk gaat leggen op ‘wij geloven’ en de
geloofsinhoud minder gaat specificeren. Vanaf die tijd verandert in veel
kerken de inhoud van de prediking. Men gaat meer de nadruk leggen op de
ethiek dan op de geloofsleer. Dat was in het vrijzinnige protestantisme altijd
al het geval geweest, maar gebeurt nu ook in kerkelijke kringen waar men
zich nooit expliciet vrijzinnig had genoemd. Men spreekt minder over wat
God voor ons heeft gedaan en doet en meer over wat de gelovigen voor of in
naam van God moeten doen. Het gevoel van mondigheid speelt hierin stellig
een belangrijke rol. Ook komen de tegenstellingen tussen protestanten en
rooms-katholieken nauwelijks meer naar voren in het kerkelijke en dus ook
het politieke debat; de grote christelijke partijen blijken er steeds minder behoefte aan te hebben zich expliciet over het geloof in Jezus Christus te uiten,
laat staan zich daarop te beroepen, en zij worden door hun achteruitgang tot
steeds nauwere samenwerking en uiteindelijk in 1980 tot een fusie gedwongen. Met dit laatste leveren ze onbedoeld het bewijs dat er wel degelijk een
christendom boven geloofsverdeeldheid bestaat.
In hoeverre wil het cda nog een christelijke partij zijn?
Het christelijke karakter van het cda en de binding aan het evangelie heeft
binnen de partij van het begin af ter discussie gestaan. In de Statuten van
het cda uit 2003 staat nog steeds dat het cda de Heilige Schrift aanvaardt
als richtsnoer voor het politieke handelen (artikel 2), en dat de partij streeft
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naar Bijbelse gerechtigheid (artikel 3). In principe betekent dit al sinds
1980 dat ze met ethische kernbegrippen wil werken als solidariteit, publieke gerechtigheid, gespreide verantwoordelijkheid, rentmeesterschap.
Heel bewust wil het cda zich richten
tot degenen die deze begrippen
Het christelijke karakter van het
beamen, ook al hebben zij geen
CDA en de binding aan het evanchristelijke geloofsachtergrond.
gelie heeft binnen de partij van
Hiermee kiest de partij feitelijk
voor een ethisch christendom, ja
het begin af ter discussie gestaan
voor een ethische religiositeit. Ook
belijders van andere godsdiensten
kunnen immers het cda in het parlement en in gemeenteraden vertegenwoordigen. Daarmee zit de partij op het spoor van niet slechts een christendom, maar van een religie boven geloofsverdeeldheid.12 Men moet
gewoon nuchter constateren: het christendom van het cda is dat van de
liberale afgevaardigde en moderne predikant Roessingh in 1901, misschien
een tikkeltje vrijzinniger. De meerderheid van de leidinggevende mensen
in het cda lijkt te zijn opgeschoven naar het zedenkundige christendom,
zoals dat al sinds de verlichting bestaat. Op het plaatselijke vlak kan dit
trouwens nog wel anders liggen, omdat de secularisatie zich op het platteland en in de provincies langzamer voltrekt dan in de grote steden. Men
doet er in dit verband goed aan zich te realiseren dat de aanhangers van dit
ethische christendom in het verleden nooit hebben gevoeld voor christelijke partijvorming, omdat ze van mening waren dat dit christendom ook
door anderen kon worden aanvaard. Daarom gaven ze de voorkeur aan een
partij waarin mensen met heel verschillende levensbeschouwelijke achtergronden zich thuis konden voelen. De leiding van het huidige cda ziet
bewust af van de fundering van de partij in het geloof in Jezus Christus, dat
voor de aanhangers van de vroegere christelijke partijen kvp (rksp), arp en
chu het belangrijkste argument was tegen partijen die een zedenkundig
christendom als een van de mogelijke inspiratiebronnen zagen.
De reden van deze verschuiving is moeilijk in te schatten. We zullen
stellig aan meer dan één reden moeten denken. We wezen al op de theologische veranderingen in de kerken. Als men Jezus niet meer primair ziet
als de Verlosser, maar meer als een Verkondiger van een levensweg (zoals
er wel meer zijn geweest in de geschiedenis), dan ligt het voor de hand dat
men ervan afziet om het politieke handelen op de manier te funderen waarop de grote christelijke partijen dat in het verleden deden. Dan zou men
zich echter de vraag mogen stellen of al diegenen die het huidige cda al
in dit zedenkundige christendom ook op politiek gebied zijn voorgegaan,
niet gelijk hadden als ze zeiden dat christelijke partijen onnodig en mis-
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schien zelfs wel ongewenst zijn. Het cda zal serieus moeten overwegen of
de C in de naam niet beter kan worden geschrapt.
Strategische en pragmatische overwegingen
Politieke partijen argumenteren en beslissen niet alleen principieel, maar
ook pragmatisch en strategisch. Er is een volstrekt niet onoorbare reden
om het cda als een zich nog wel (in sterk afgezwakte zin) christelijke noemende partij te laten voortbestaan, namelijk de overweging dat er behoefte
is aan een middenpartij. Als zodanig staat het cda in de traditie van de drie
christelijke partijen die daarin zijn opgegaan. De rooms-katholieke partijen en de arp hadden altijd een linkervleugel, die nauw gelieerd was aan de
christelijke vakbeweging. Binnen die partijen moest naar een compromis
tussen deze vleugels en de in sociaaleconomisch opzicht meer rechts georiënteerde vleugel worden gezocht.13 Vanaf 1922 gold vele decennia lang
de stelregel dat de christelijke partijen slechts in uiterste noodzaak met
links, met de socialisten, regeerden, maar bij voorkeur alleen of met rechts
(liberaal). De bisschoppen hadden in dat jaar gezegd dat de rksp niet met
de sdap moest samenwerken; de Kamerfractie heeft dit afgezwakt tot ‘alleen in uiterste noodzaak’, kennelijk om niet de indruk te wekken aan de
leiband van de bisschoppen te lopen. Maar die uiterste noodzaak zag men
bij voorkeur niet.14 Vanuit pragmatische overwegingen was dit begrijpelijk: de reden om in 1958 de coalitie met de PvdA te beëindigen was ook dat
de groei van de vvd in de daaraan voorafgaande jaren voor de confessionele
partijen zorgelijk was, en beide zware nederlagen van het cda in 1994 en in
2010 werden geleden nadat men met de PvdA had geregeerd.
Er zijn echter ook strategische argumenten die tegen een brede middenpartij pleiten. Het zedenkundige christendom waarmee het cda nu voor de
kiezers treedt, wordt aangehangen in een betrekkelijk smalle rand binnen
het geheel van het christendom.
Naarmate het hele christendom in
Het valt ernstig te betwijfelen
onze contreien slinkt, zal ook deze
of er voor een zedenkundigrand kleiner worden. Die zal pas
weer kunnen groeien als het chrischristelijk CDA wel een markt is
tendom in zijn geheel in ons deel
van de wereld opnieuw zou groeien.
Op afzienbare termijn lijkt dit niet erg waarschijnlijk. Het valt dan ook
ernstig te betwijfelen of er voor een zedenkundig-christelijk cda wel een
markt is. Een dergelijke partij zal per definitie geen getuigenispartij willen zijn, maar een partij die zo veel mogelijk kiezers achter zich wil krijgen
om (in samenwerking met andere partijen) macht uit te kunnen oefenen,
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macht die ertoe moet dienen om idealen te verwezenlijken. Het grote aantal kiezers dat hiervoor nodig is, is er, vrees ik, niet. Schrikt het cda met de
C in de naam onnodig veel mensen af die op zichzelf wel met een dergelijke
middenpartij sympathiseren?
Verder is het zeer de vraag of in een parlementaire democratie middenpartijen groot kunnen zijn. Ze kunnen wel invloedrijk zijn, maar dat is als
ze op de wip zitten tussen links en rechts. Denk aan de Duitse liberalen, die
zowel met de cdu als met de spd hebben geregeerd, en aan de Britse liberalen, die nu met de conservatieven regeren. Beide partijen zijn betrekkelijk
klein. De ontkerkelijking in Nederland heeft gemaakt dat de confessionele
partijen vanaf het midden van de jaren zestig geen eigen meerderheid
meer hadden en vanaf 1994 ook niet meer hun coalitiepartner kunnen kiezen. Het door de secularisatie afgekalfde cda moet nu afwachten of het nog
wel nodig is. Als middenpartij heeft het bovendien een geduchte concurrent in D66.Het onderscheidt zich van D66 vooral op het immateriële vlak,
waarop het zich niet, zoals D66, sterk maakt voor liberalisering van oude
normen en waarden, maar die liberalisering alleen als soms onvermijdelijk
accepteert. Voor een dergelijke behoudender visie, bijvoorbeeld op het
gezin, hoeft men niet christelijk te zijn. De conservatieven in Engeland zijn
in dit opzicht ook behoudend, overeenkomstig de wensen van een deel van
de bevolking.
De geschiedenis verloopt niet in een ijzeren wetmatigheid en blijft
daarom onvoorspelbaar en laat dus ruimte voor experimenten en het
zoeken naar nieuwe wegen. In 1986 ging het cda ineens weer spectaculair
vooruit. Er werd toen wel gesproken van een ‘omgekeerde doorbraak’ van
buitenkerkelijken naar een christelijke partij. De reden was evenwel niet
dat veel kiezers weer de zin van christelijke politiek zagen zitten, maar dat
men de competente minister-president Lubbers ‘zijn karwei wilde laten
afmaken’, en wellicht ook dat men bang was voor de gebalde vuist van Den
Uyl. Toen had het cda de kans om zich als de rechtse volkspartij (naar het
voorbeeld van de Duitse cdu, die zeker in het protestantse deel van Duitsland het christelijke karakter nooit erg heeft geaccentueerd) op te stellen
en daarmee de eigen toekomst veilig te stellen. Aan een dergelijke partij
is immers in iedere parlementaire democratie behoefte. Men heeft daar
bewust niet voor gekozen. Wellicht vanuit de principiële overweging dat
een christelijke partij ‘niet naar links en niet naar rechts buigt’ en vanuit
de strategische overweging dat men liever een brede middenpartij wil zijn.
De eerstgenoemde reden kan men respecteren, maar men moet dan wel
de vraag stellen of een christen voor het midden, dat ook een positie in het
politieke krachtenveld is, moet kiezen; de haalbaarheid van de tweede is
twijfelachtig.
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Besluit
Mijn conclusie wat betreft de toekomst van het cda als een zich nog christelijk
noemende partij is vrij somber. Die somberheid hangt samen met de situatie
waarin de kerken zich bevinden. De secularisatie heeft de kerken in een identiteitscrisis gestort. Moet men zijn boodschap aanpassen aan wat de mens van
vandaag en wat men zelf nog kan en wil geloven, of moet men aan het oude,
vertrouwde vasthouden? Als men een tussenweg wil bewandelen en de traditie met noodzakelijke veranderingen wil voortzetten, dan kan dit vaak een
onbevredigend compromis tussen moderniteit en conservatisme zijn. Ook de
zich niet vrijzinnig noemende delen van de kerken, die voor een sterk ethisch
christendom hebben gekozen, kalven snel af. Het laatstgenoemde lijkt de achteruitgang alleen wat te kunnen vertragen. Iets dergelijks geldt voor het cda.
De ontkerkelijking heeft de partij gedwongen haar christelijke karakter sterk af
te zwakken. Het is moeilijk te bepalen in hoeverre ze hier bewuste keuzes heeft
gemaakt of gewoon verregaand onbewust met de tijdgeest is meegegaan. Het
heeft weinig zin om in dit verband met de beschuldigende wijsvinger te zwaaien. In de kerken kan men geloven dat de Heer zijn kerk zal bewaren en kan men
vanuit dat geloof zijn werk voortzetten. Dat een dergelijk geloof ook de christelijke partijen overeind moet houden, dat durf ik niet te beweren.
Noten
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Vgl. voor het volgende: E.P. Meijering,
Hoe God verdween uit de Tweede Kamer.
De ondergang van de christelijke politiek
(Amsterdam: Balans, 2012).
Dat wil zeggen: vrijzinnige richting.
Handelingen van de Tweede Kamer der
Staten-Generaal (htk) 1901-1902, p. 240.
htk 1901-1902, p. 253.
htk 1937-1938, p. 92.
Zo A. Kuyper in 1901, htk 1901-1902, p.
334, en de antirevolutionair J. Schouten
in 1937, htk 1937-1938, p. 131.
htk 1901-1902, p 240, p. 337.
htk 1901-1902, p. 283.
htk 1959, p. 74.
htk 1959, p. 109 e.v.
htk 1959, p. 112. In 1937 werd na de breuk
tussen liberalen en confessionelen praktisch dezelfde discussie met dezelfde
argumenten over de betekenis en de zin
van de uitdrukking ‘positief christelijk’
gevoerd; zie Meijering 2012, p. 88 e.v.
Het is opmerkelijk dat in de door de
Cda-commissie Hertaling Uitgangs-
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punten in januari 2012 uitgegeven brochure Nieuwe woorden, nieuwe beelden
de naam van Jezus Christus niet voorkomt. De commissie pleit voor compassie in de zin van mededogen. Je hoeft
geen christen te zijn om dat te beamen.
13 Denk in dit verband aan het geschrift
van de katholieke politicus P.J.M. Aalberse, De antithese of de strijd tusschen
twee wereldbeschouwingen (Leiden,
1907, p. 54 e.v.). Daarin bepleit hij de
noodzaak van christelijke partijvorming, en gaat hij ook in op het verschil
tussen de progressieve en de conservatieve vleugels in die partijen.
14 Al in 1925 had de rksp de kans om met
de Vrijzinnig Democraten en de sdap te
regeren. Ze had niet alleen gezegd alleen
in uiterste noodzaak met de socialisten
te willen regeren, maar ook dit alleen te
zullen doen samen met een derde partner, om zo de invloed van de socialisten
te beperken. Ze wees die mogelijkheid in
1925 echter af met het argument dat de
beginselen van de sdap lijnrecht in strijd
zijn met het katholieke geloof.
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In hoeverre bepalen
ontkerkelijking en gewijzigd
stemgedrag onder kerkleden
het aantal CDA-Kamerzetels?
Het aantal CDA -zetels is tussen 1970 en 2010 sterk gedaald en
het ligt voor de hand om het dalend aantal kerkleden in Nederland als oorzaak aan te wijzen. Het verlies kan echter ook
komen doordat steeds minder kerkleden op de partij stemmen.
Uit statistische analyses in de periode 1970-2010 blijkt dat met
het dalend aantal kerkleden een structurele daling van gemiddeld 9 tot 10 zetels gepaard ging. Na 1990 zijn opmerkelijk veel
kerkleden anders gaan stemmen, waardoor de daling met nog
eens 10 tot 14 zetels werd versterkt, met name in 2010. Mocht
het CDA erin slagen om in de nabije toekomst deze kerkleden
weer terug te winnen, dan zijn ondanks ontkerkelijking toch
nog 30 zetels haalbaar. Daarvoor zal het CDA zich wel moeten
bezinnen op wat het uniek maakt.
door Manfred te Grotenhuis, Tom van der Meer,
Rob Eisinga & Ben Pelzer
Te Grotenhuis is universitair docent kwantitatieve analysetechnieken, Eisinga is
hoogleraar kwantitatieve methoden, Van der Meer is universitair hoofddocent politicologie en methodologie en Pelzer is universitair docent regressietechnieken.
Te Grotenhuis, Eisinga en Pelzer zijn verbonden aan de afdeling sociologie van de
Radboud Universiteit Nijmegen, Van der Meer aan de afdeling politicologie van de
Universiteit van Amsterdam.

Ondanks goede verkiezingsuitslagen onder Lubbers (1982-1994) en
Balkenende (2002-2010) is er een dalende langetermijntrend in het aantal
cda-Tweede Kamerzetels.1 In 2010 leed het cda zelfs de grootste nederlaag
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uit zijn geschiedenis: van de 41 zetels bleven er 21 over. De pieken en dalen
in zetels tussen 1970 en 2010 hebben zeer waarschijnlijk te maken met de
gevoerde partijpolitiek en de kwaliteiten van het leiderschap. Zo gaf Lubbers succesvol leiding aan economisch (‘no-nonsense’) beleid dat zowel
de traditionele kerkelijke achterban als het groeiend aantal onkerkelijken
aansprak. Om de structurele neergang van het cda te begrijpen, moeten
we echter kijken naar de omvang van het traditionele kernelectoraat van
het cda, dat bestaat uit kerkleden.2
We brengen het zetelverloop via twee verklaringen in verband met deze
kerkleden. De eerste verklaring verbindt het dalend aantal kerkleden (=
ontkerkelijking) met de gestage daling van het aantal cda-zetels. Volgens
gegevens van het Sociaal en Cultureel Planbureau is in 1970 ruim 60 procent van de Nederlanders kerklid, maar in 2010 is dat nog maar 30 procent.
Het ligt voor de hand om te veronderstellen dat het aantal cda-zetels afnam doordat eenvoudigweg het potentiële kerkelijke electoraat halveerde.
De tweede verklaring is dat het traditionele kernelectoraat, de kerkleden,
het cda niet langer trouw is. Inderdaad fluctueert vooral na 1991 de steun
van de kerkleden flink. Al naargelang de gevoerde partijpolitiek en het
leiderschap stemmen relatief veel kerkleden op het cda (in het verleden
tot meer dan de helft) of relatief weinig (een kwart in 2010) terwijl het percentage onkerkelijke stemmers nooit hoger kwam dan 16 procent (in 2002).
Op de ontkerkelijking als maatschappelijke trend (de eerste verklaring)
heeft het cda natuurlijk weinig invloed, maar op het aan zich binden van
kerkelijke kiezers (de tweede verklaring) via een aansprekende christelijke
programmatische koers des te meer.
Beide verklaringen werden bevestigd voor de periode 1965-1995.3 De
vervolgvraag is welke verklaring doorslaggevend is voor het aantal cdazetels in de Tweede Kamer in de periode 1970-2010: het aantal kerkleden of
het gewijzigde stemgedrag onder kerkleden?
Onderzoeksopzet: gegevens en simulaties
Om deze vraag te beantwoorden gebruiken we gegevens van het onderzoek
Culturele veranderingen van het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) waarbij vrijwel tweejaarlijks ongeveer 2000 Nederlanders tussen 16 en 75 jaar
worden geïnterviewd.4 Van elk individu is onder andere het kerklidmaatschap en de stemintentie bekend.
Om te achterhalen of iemand kerklid is, werd er gevraagd of men zich
als kerklid beschouwt.5 Het voordeel is dat we zo de mensen die als kerklid
staan geregistreerd, maar niet of nauwelijks naar de kerk gaan, kunnen
scheiden van de actieve kerkleden. Om het stemgedrag te meten is ge-
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vraagd naar de stemintentie, dat wil zeggen de partij waar men op zou
stemmen als er op dat moment Tweede Kamerverkiezingen zouden zijn.
De antwoorden zijn vertaald naar het aantal zetels dat het cda zou behalen,
waarbij we ons baseren op de respondenten die wisten waar zij op zouden
gaan stemmen (inclusief de ‘blanco’ stemmen).6 Dit aantal ‘virtuele’ zetels
is vergeleken met de echte stembusuitslag. Van de acht jaren waarin zowel
een verkiezing als een scp-onderzoek plaatsvond, volgen de virtuele uitslagen de werkelijke uitslagen, maar liggen daar gemiddeld 2 tot 3 zetels
onder. Dat betekent dat de virtuele Tweede Kamerzetels voor het cda een
vrij betrouwbare en geldige graadmeter zijn voor de populariteit van de
partij, zij het met enige onderschatting. Voor het beantwoorden van onze
vraag naar het relatieve belang van ontkerkelijking en stemgedrag heeft
deze onderschatting geen gevolgen.
Om de bijdrage van ontkerkelijking te berekenen, werd gesimuleerd
dat het aantal kerkleden sinds 1970 niet verder daalde (in 1970 was van alle
stemmers 61,4 procent kerklid en 38,6 procent onkerkelijk). Onder deze
condities is het aantal cda-Tweede Kamerzetels berekend. Het verschil
tussen de gesimuleerde zetels en de zetels volgens scp-onderzoek is de bijdrage van ontkerkelijking. Om de gevolgen van het gewijzigde stemgedrag
te bepalen, is gesimuleerd dat kerkleden en onkerkelijken sinds 1970 hun
stemgedrag niet veranderden (in 1970 stemde 56,7 procent van de kerkleden en 4,4 procent van de onkerkelijken cda).
Resultaten
Als de onkerkelijkheid op het niveau van 1970 zou zijn gebleven, dan zou
het aantal cda-zetels structureel hoger zijn uitgevallen vanaf 1980. Het
maximale effect wordt bereikt in de periode 1993-1996 (verlies 10) en in
2002-2008 (verlies 11). Gemiddeld genomen is het zetelverlies 9 in de gehele
periode (zie figuur 1, waarin het verlies per jaar is aangegeven).
Om de gevolgen van gewijzigd stemgedrag te bepalen, is gesimuleerd dat
het stemgedrag van de kerkleden op het niveau van 1970 bleef (figuur 2) en
is gesimuleerd dat het stemgedrag onder onkerkelijken onveranderd bleef
(figuur 3).
Uit figuur 2 blijkt dat tussen 1975 en 2010 het veranderde stemgedrag van
de kerkleden steeds tot zetelverlies leidde ten opzichte van 1970. Dit verlies
was niet constant: vooral in 1983, 1985, 1994-2000 en 2004 lag het verlies op
minimaal 10 zetels. Het laatste jaar (2010) levert echter het grootste verlies
op uit de gehele periode, namelijk 15 zetels.
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Figuur 1: Het geobserveerde aantal Tweede Kamerzetels voor het
cda tussen 1970 volgens het scp (□) en het aantal zetels als sinds
1970 geen verdere ontkerkelijking zou hebben plaatsgevonden
(▲= significant, ∆ = niet significant). Hoe groter de afstand
tussen □ en ▲, des te sterker de bijdrage van ontkerkelijking.
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Figuur 2: Het geobserveerde aantal Tweede Kamerzetels voor
het cda tussen 1970 en 2010 volgens het scp (□) en het aantal
zetels als het stemgedrag onder kerkleden sinds 1970 niet was
veranderd (▲= significant, ∆ = niet significant). Hoe groter
de afstand tussen □ en ▲, des te sterker de bijdrage van het
gewijzigde stemgedrag.
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Het gewijzigde stemgedrag van onkerkelijken heeft minder bijgedragen aan het aantal zetels; in veel jaren is de bijdrage afwezig. Alleen in de
jaren 1981, 1986-1993 en 2006 en 2008 is de zetelwinst redelijk groot (tussen
4 en 7). Er is één uitzondering en dat is het verkiezingsjaar 2002. Doordat
meer onkerkelijken dan ooit op het cda stemden in dat jaar, was de winst 11
zetels. Samenvattend is het zo dat onkerkelijken door hun stemgedrag een
enigszins dempend effect hebben gehad op het zetelverlies in sommige
jaren (vooral in 1986-1993 en 2006-2008). Tot slot de opmerking dat het
echec in 2010 veroorzaakt werd door ontkerkelijking én doordat kerkleden
massaal niet meer cda stemden. Het kwam echter ook deels doordat onkerkelijken nauwelijks meer op de partij stemden en zo niet langer een deel
van het verlies opvingen.
De samenvattende conclusie van onze analyses is dat tot 1993 voornamelijk
ontkerkelijking de neergang van het cda bepaalt. Daarna wordt de bijdrage van het gewijzigde stemgedrag van met name kerkleden zichtbaar.
Deze is vaak iets sterker van invloed op de neergang dan de bijdrage van
ontkerkelijking.

Aantal Tweede Kamerzetels CDA

Figuur 3: Het geobserveerde aantal Tweede Kamerzetels voor
het cda tussen 1970 en 2010 volgens het scp (□) en het aantal
zetels als het stemgedrag onder onkerkelijken 1970 niet was
veranderd (▲= significant, ∆ = niet significant). Hoe groter
de afstand tussen □ en ▲, des te sterker de bijdrage van het
gewijzigde stemgedrag.
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Waar gingen de weggelopen kerkleden naartoe?
In het voorgaande werd duidelijk dat weinig onkerkelijken op het cda
stemmen, hetgeen niet verbazingwekkend is. Merkwaardiger is het dat
de weggelopen kerkleden nauwelijks voor andere christelijke partijen
gekozen hebben. De kerkelijke kiezers die het cda tussen 2006 en 2010 zo
massaal verloren heeft, zijn namelijk voor het overgrote deel naar de vvd
en de pvv getrokken.7 Dit gebeurde niet alleen in Noord-Brabant en Limburg, zoals de overlevering wil, maar in heel Nederland: de veranderlijkheid van kiezers verschilde in 2010 nauwelijks tussen provincies. Zelfs van
de kiezers die in 2010 het cda trouw bleven, had een aanzienlijk deel in de
jaren ervoor overwogen om op een niet-religieuze partij te stemmen: de
vvd (16,4 procent), de pvv (11,9 procent) en D66 (10,4 procent) (zie tabel 1).
Pas daarna volgt de ChristenUnie als eerste religieuze partij, die door 9,7
procent van de cda-kiezers van 2010 eerder al eens was overwogen. Omgekeerd was het cda voor 15,3 procent van de uiteindelijke cu-kiezers en voor
14,7 procent van de uiteindelijke vvd-kiezers uit 2010 een eerder overwogen alternatief (zie opnieuw tabel 1).
Tabel 1: Het percentage van de cda-aanhang van 2010 dat
overwoog op andere partijen te stemmen, en het percentage dat
overwoog om cda te stemmen onder de niet-cda-kiezers.
Percentage van cda-stemmers dat overwoog om in 2010
op andere partij te stemmen.*
Stemde vvd pvv D66 cu ton PvdA sp niet gl sgp Ander PvdD aantal
cda in
16,4 11,9 10,4 9,7 8,7 5,8 5,8 3,5 1,9 1,8
1,3
1,2 1308
2010
% dat
Stemde op onderstaande partij in 2010
cda
cu vvd sgp Ander D66 Niet pvv PvdD sp PvdA gl
over15,3 14,7 10,5 8,8 8,6 6,1 5,4 5,2 3,7 3,6
3,6
woog
Aantal

359 2855 86

114

1519 214 2731 230 1766 3760 1485

16427

Bron: 1vop (EenVandaag OpiniePanel; zie Van der Meer e.a. 2012)
* Categorieën ‘ton’ en ‘andere partij’ zijn in 2010 gecombineerd. ‘Blanco’ is gecombineerd met ‘niet’.
De trend van weglopende cda-stemmers naar vooral seculiere partijen
heeft ook na 2010 doorgezet. In verscheidene peilingen van De Stemming,
een peiling van EenVandaag en Intomart, blijkt dat de cda-sympathisanten in de zomer van 2012 vooral twijfelen om vvd (circa 4 zetels) of D66
(circa 2 zetels) te stemmen. De vooral kerkelijke kiezers die het cda sinds
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2006 heeft verloren, zijn dus goeddeels naar seculiere partijen getrokken:
vvd, pvv en in mindere mate D66. Op het eerste gezicht is deze bevinding
paradoxaal.
De rol van normen en waarden in het succes van het cda
Dat het cda vooral recent zoveel kerkelijke kiezers verloor, is niet verbazingwekkend omdat de partij zijn thema van normen en waarden heeft
ingeruild voor economisch-conservatieve onderwerpen. Juist doordat het
cda zich niet meer profileerde op christelijke onderwerpen als gezinspolitiek en normen en waarden, werd de partij inwisselbaar voor andere (rechtse) partijen. Als kiezers dan toch op basis van economische en culturele
onderwerpen hun keuze moesten maken, had het cda nauwelijks nog iets
extra’s te bieden vergeleken met andere rechtse partijen.
Het cda miskent hiermee dat religie, hoewel het in relevantie is
afgenomen,8 in Nederland nog steeds belangrijk is voor de partijkeuze.9
Zeker morele onderwerpen in bredere zin vormen in Nederland nog altijd
een belangrijk maatschappelijk thema. In 2010 was ‘samenleven, normen
en waarden’ het meest genoemde cluster van maatschappelijke problemen
onder de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder. Dat was ook in de
voorgaande jaren het geval; ondanks de economische crisis werd het thema
vaker genoemd dan onderwerpen gerelateerd aan ‘inkomen en economie’.
Juist voor het cda vormen die normen en waarden een potentiële electorale goudmijn. Hoewel het cda zich sinds 2006 en vooral sinds 2010 niet
langer profileert op het thema normen en waarden, brengen de kiezers het
cda er nog altijd sterk mee in verband. Zo toonde De Stemming (2012) op
25 juli 2012 aan dat kiezers van alle partijen het cda nog altijd het meest
associëren met het thema normen en waarden: die associatie wordt door 36
procent van de ondervraagde kiezers gemaakt. Pas op grote afstand volgen
thema’s als Europa (18 procent) en bezuinigingen (16 procent). Maar, zo
concludeert De Stemming, ‘kiezers die het cda met de laatste twee thema’s
associëren, steunen echter voor een belangrijk deel niet de inhoudelijke
lijn waarmee de partij de thema’s invulling geeft.’ Dit is voor een algemeen
gedeeld thema als normen en waarden minder het geval: het is moeilijk
tegenstander te zijn van de achterliggende ideeën.
Hoewel burgers normen en waarden wel als een maatschappelijk probleem beschouwen, verwachten zij daar van de politiek nauwelijks een
antwoord op in de vorm van beleidsmaatregelen.10 Het is daarmee een
onderwerp waarmee het cda zich tamelijk veilig kan onderscheiden van
andere partijen, zonder dat kiezers de partij erop zullen afrekenen. Dit verklaart de paradox dat kerkgaande kiezers de partij hebben ingeruild voor
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seculiere partijen sinds het cda zich niet meer presenteert als de partij van
normen en waarden. Juist door dat thema op te geven, onderscheidt het
cda zich niet meer van zijn (rechtse) concurrenten.
De toekomst van het cda
Het is onbegrijpelijk dat het cda het thema van normen en waarden heeft
opgegeven. Juist dit onderwerp was bij uitstek een reden waarom vooral
de religieuze maar ook niet-religieuze kiezers op het cda stemden. Het
cda had met Balkenende goud in
handen, omdat hij voor veel kiezers
Het is onbegrijpelijk dat het
de belichaming was van dat thema.
CDA het thema van normen en
Dat Balkenende weinig concrete
handen en voeten kon geven aan het
waarden heeft opgegeven
normen-en-waardendebat maakte
weinig uit voor de kiezersgunst. Pas
toen de partij het thema opgaf en inzette op een meer economisch-conservatieve koers, verloor het de kiezersgunst.
Dat maakt de nieuwe koers van het cda sinds het Strategisch Beraad
merkwaardig. Beleidsinhoudelijk kunnen er goede redenen zijn om voor
het ‘radicale midden’ te kiezen. Daar willen wij niet over oordelen. Maar
het is hoogst twijfelachtig dat het cda daarmee de verloren kiezers terug
zal winnen. De vooral aan rechts verloren kiezers laten zich waarschijnlijk
niet met een linksere koers terugwinnen. Ondanks de herbezinning heeft
het cda niet ingezet op de koers die de partij in kiezersogen uniek maakt
onder de grote politieke partijen: normen en waarden.
Wat zijn nu nog bij uitstek redenen om cda te stemmen? De partij concurreert met vvd, de pvv en D66 op onderwerpen waarop deze partijen een
veel uitgesprokener profiel hebben. Het cda komt daardoor over als een
slap aftreksel: economisch als lightversie van de vvd, Europees als lightversie van D66, en (ondanks de interne tegenstellingen) cultureel als lightversie van de pvv.
Zonder een consistente koers die aan de kerkelijke kiezer appelleert, zal
deze niet zomaar stemmen op het cda. Toch ligt daar al sinds jaar en dag de
voornaamste wortel voor het succes. Als het cda de helft van de huidige kerkleden weer aan zich zou weten te binden, dan zou dat volgens onze modellen op middellange termijn een kiezerspotentieel van 30 zetels opleveren.
Het verkiezingsresultaat van 12 september ligt 4 zetels onder de somberste voorspelling (17 zetels) die wij opstelden aan de hand van onze statistische modellen. Daarin gingen we uit van verder verlies door ontkerkelijking.
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We namen echter aan dat net als in 2010 een kwart van alle kerkleden op het
cda zou stemmen. Aangezien het zetelverlies veel groter is dan werd verwacht op grond van ontkerkelijking alleen, moeten we concluderen dat in
twee jaar tijd het aantal kerkleden dat cda stemde, verder is gedaald. Het ligt
niet voor de hand om dit met louter incidenten te verklaren. Veeleer past het
recente forse verlies in de trend die bijna twintig jaar geleden begon, waarin
de afstand tussen het cda en het van oudsher zo loyale kernelectoraat steeds
groter werd. Het partijprogramma tijdens de verkiezingen in 2012 was niet
nadrukkelijk christelijk en de klemtoon op de ‘nieuwe moraal’ kwam te laat
en te aarzelend. Hierdoor bleef overstappen naar niet-religieuze concurrenten op rechts gemakkelijk voor de overgebleven kiezers. Als het cda de
kerkleden weer aan zich wil binden, dan lijkt een herprofilering op eigen,
beproefde thema’s het meest voor de hand liggend.
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De politieke betekenis van het
christendom: geen majoriteit,
geen autoriteit, slechts
diversiteit
Steeds minder Nederlanders laten zich in politiek verband
aanspreken op hun christelijke geloof of cultuur. Een vernieuwd christelijk verhaal zal dan ook weinig politieke
wervingskracht meer hebben. De diversiteit aan politieke
betekenissen ontleend aan het christendom, biedt wel een betekenisvolle les: in het politieke bedrijf heeft niemand de christelijke waarheid in pacht. Dat zou christenen tot de grootste strijders voor vrijheid en ruimte voor diversiteit moeten
maken, zodat niet alleen in religieus maar ook in politiek verband iedereen zoekend en tastend invulling geeft aan zijn of
haar ‘christelijke’ program.
door Hans Vollaard
De auteur is universitair docent aan het Instituut Politieke Wetenschap van de Universiteit Leiden.

Het christendom is van grote politieke waarde geweest.1 Kerk,
vorst en staat hebben hun gezag ermee kunnen stutten. In het democratisch tijdperk wisten christelijke partijen in Nederland er meerderheden
mee te verwerven. Het rekbaar en divers karakter van het christelijk gedachtegoed kwam daarbij goed van pas: dat bood altijd wel een formule om
een politiek program of machtspositie te rechtvaardigen of om christenen
politiek te mobiliseren. Het flexibele karakter begrenst echter evenzeer de
politieke betekenis en waarde van het christelijk gedachtegoed. Een alge-
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meen beroep op het christendom geeft immers inhoudelijk weinig sturing.
Bovendien heeft het tot de nodige verdeeldheid en strijd onder christenen
over de politieke betekenis van het geloof geleid.
Vandaag de dag laten steeds minder Nederlanders zich in politiek verband
aanspreken op hun christelijke geloof of cultuur. Bovendien willen mensen
veeleer een individuele, authentieke invulling aan hun geloof geven en laten
ze zich steeds minder gelegen liggen aan interpretaties van voorheen gezaghebbende instellingen zoals kerken of partijen. Dat werkt verdere verdeeldheid over de politieke betekenis van het christelijke geloof in de hand. Een
vernieuwd christelijk verhaal zal zo weinig politieke wervingskracht meer
hebben. Daarmee is de politieke waarde van het christendom geslonken.
De diversiteit aan politieke betekenissen ontleend aan het christendom,
biedt wel een betekenisvolle les: in het politieke bedrijf heeft blijkbaar
niemand de christelijke waarheid in pacht. De Christelijk-Historische Unie
(chu), een voorloper van het cda, was om die reden al terughoudend om
politieke keuzes zonder meer af te leiden uit het christelijk geloof. Ook al
hadden ze elkaar gevonden in het heilig ontzag voor God, chu-Kamerleden
gunden elkaar om die reden grote vrijheid in afwijkende stellingnames.
Op dit moment zijn er nog weinig mensen die zich gezamenlijk willen
stellen onder het gezag van God, zeker niet in de politiek. Met een knipoog
naar een kernbeginsel van de chu is daarom de boodschap van dit artikel
over de politieke waarde en betekenis van het christendom vandaag de
dag: geen majoriteit, geen autoriteit, slechts diversiteit.
Grote verscheidenheid
Het christelijk gedachtegoed over politiek en bestuur kent een grote verscheidenheid. De gedachte dat christenen geen geweld mogen gebruiken
bestaat bijvoorbeeld naast de redenering dat zij zich radicaal mogen verzetten tegen een goddeloze dictator of onderdrukkende armoede. Gewetensvrijheid heette in kerkelijke geschriften zowel een gruwelijke dwaling
als een waardig recht van ieder mens. Christenen hebben het gezag van
kerk en vorst verdedigd, maar ook het recht van leken om zich te organiseren in een neutrale, democratische staat. Verscheidenheid betreft eveneens het uitgangspunt waarop christenen hun politieke ideeën gronden:
is het vooral Gods orde die in de Bijbel, geschiedenis en/of schepping is te
ontdekken, is het vooral Jezus’ voorbeeld van naastenliefde, of is het vooral
de door de geest herboren mens? Verder stellen christenen zich divers op
ten opzichte van de heersende culturen op aarde – de gebruiken, ideeën,
gewoontes, overtuigingen, taal, organisaties en alle andere activiteiten
waarmee mensen gezamenlijk hun waarden in het hier en nu proberen te
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bewaren en te realiseren.2 Sommige christenen verzetten zich fundamenteel tegen aardse culturen en wensen zich ervan af te sluiten in hun eigen
gemeenschappen gebaseerd op hun christelijke waarden. Anderen delen
de oppositie tegen aardse culturen, maar gehoorzamen daar geduldig aan,
in afwachting van het Laatste Oordeel, of nemen juist actief deel aan aardse
culturen om ze om te vormen naar Gods normen. Er zijn ook christenen die
een fundamentele overlap tussen aardse culturen en het christelijk geloof
zien. Zij beschouwen aardse culturen als een verlengstuk van Gods bovenmenselijke orde, en wensen er daarom in op te gaan.
Het christelijke gedachtegoed over politiek en bestuur is dus geen
koekoekséénzang geweest. Een algemeen beroep op het christendom is
daarmee een politiek richtingloos signaal. Het is lastig om eensgezind
onder christelijk vaandel op te trekken, omdat de politieke mars alle kanten op kan gaan. Christelijke partijvorming in Nederland is daar een
Het is lastig om eensgezind
duidelijk voorbeeld van. Dat gaat
onder christelijk vaandel op
van links tot rechts, van progressief
te trekken, omdat de politieke
tot conservatief, van tolerant tot
mars alle kanten op kan gaan
discriminerend, van principieel tot
vrijzinnig en ga zo maar door. De
vraag is waaraan deze verscheidenheid in christelijke ideeën en ook praxis
ligt. Het beperkte bestand of het gebrekkige morele inzicht van de mens
zijn als oorzaken opgevoerd. Het kan ook zijn dat de christelijke god vele
gezichten kent en zich op een voor mensen onnavolgbare manier toont,
ook in politiek en bestuur. God zou bovendien van een geheel andere orde
zijn dan wat een mens zich kan voorstellen. Binnen de chu gold daarom
een terughoudendheid om hun god te claimen voor een politieke zaak.3
Het kwam toch al snel als aanmatigend over om Gods vlag op menselijke
modderschuiten te zetten. Christelijke politiek was geen zaak van partijhiërarchie of systematische politieke posities, maar van eigen verantwoordelijkheid richting God. Dat maakte de partij al bevattelijk voor twijfels of
een partij gebaseerd op specifiek christelijk beginsel gerechtvaardigd was.
Christelijke bindingskracht
Niettemin bleef de chu bestaan, omdat leden en kiezers zich herkenden
in een bepaalde nestgeur en mentaliteit.4 Christendom vormt zo niet alleen een basis voor politieke ideeën, maar ook voor politieke identiteiten.
Dat gold ook voor de gereformeerde Anti-Revolutionaire Partij (arp) en
de Rooms-Katholieke Staatspartij (rksp). Arbeiders, middenklasse en kapitaalbezitters waren bij deze partijen verbonden onder gereformeerde
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respectievelijk katholieke vlag. Daarbij toonde het rekbare karakter van
het politieke christendom zijn bindingskracht: er is altijd wel een formule
te vinden die het samenzijn van verschillende mensen, belangengroepen
of ideeën rechtvaardigt.5 Daarbij kwamen begrippen als harmonie en verzoening goed van pas. Het verbinden door de confessionele partijen kende
wel zijn grenzen. De eigen confessie gold bij katholieken en gereformeerden als unieke, universele waarheid. Dat verschafte de beide confessionele
kampen in theorie een intolerante inslag, ook onderling. Die begrenzing
aan het verbinden was echter sterker bepaald door de identiteit. Toen de
rksp zich bijvoorbeeld met de omvorming tot de Katholieke Volkspartij
(kvp) openstelde voor niet-katholieken, bleef de wervingskracht buiten
katholieke kring verwaarloosbaar.6
In de jaren vijftig van de vorige eeuw bekroop katholiek en gereformeerd Nederland langzamerhand de twijfel hoe in politiek en maatschappij Gods normen invulling zouden moeten krijgen.7 De vraag was namelijk
of mensen wel in staat waren om te achterhalen wat God zou willen met
Nederland. Daarnaast bleken de wat abstracte christelijke idealen niet zo
gemakkelijk te vertalen naar de politieke praktijk. Bovendien verloor het
kerkelijk gezag over Gods kennis aan pretentie.8 In plaats daarvan kreeg
het geweten van de individuele christen een grotere rol. De overtuiging
van het eigen gelijk maakte daarmee plaats voor een grotere verdraagzaamheid tegenover andere christenen en medewereldbewoners. En zo
flexibel als het christendom is, bood de notie van de waardigheid van elk
mens daarvoor een christelijke legitimatie. Die notie bood meer ruimte
voor samenwerking met andere (christelijke) mensen en bewegingen. kvp,
chu en arp vonden elkaar en fuseerden in 1980 in het Christen-Democratisch Appèl (cda). De grotere bescheidenheid over het kennen van Gods
wil bleek uit het feit dat de nieuwe partij haar politiek program slechts als
een menselijk antwoord op het evangelie beschouwde. Het cda wenste
daarnaast een thuis te zijn voor humanisten, hindoes, moslims, agnosten
en niet-gelovigen, ja voor iedereen die zich kon herkennen in dat politiek
program. Daar was overigens ook een formule uit het christelijk gedachtegoed voor te vinden. Het cda zou het vredig samenleven van verschillende
geloven, etnische groeperingen en overtuigingen moeten voorleven op
grond van respect voor elk mens.9 Terwijl het electorale speelveld door
ontzuiling, secularisering en immigratie drastisch veranderd was en christelijke meerderheden landelijk niet meer te behalen waren, kon het cda
onder deze christendemocratische formule vele, ook niet-gelovige, kiezers
aan zich binden.
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Niet-christelijke werving door het cda
In 1992 zei partijvoorzitter Wim van Velzen hardop dat het cda niet een
partij exclusief van en voor christenen vormde. Dat was geen nieuws. De
stap naar een programpartij was immers allang gemaakt. Niettemin werd
hem die opmerking zeker in orthodox-christelijke hoek niet in dank afgenomen. Daar vroegen ze zich af of niet-christenen wel het christelijk geïnspireerde programma van het cda konden uitdragen. Uit dit protest blijkt
dat ook het christendemocratisch gedachtegoed verschillende politieke
interpretaties kent. Het fluïde karakter van het christelijk gedachtegoed
toont zo ook zijn verdeeldheid zaaiende zwakte. Het orthodox-christelijk
protest bleek echter te kleinschalig om het cda ertoe te bewegen meer met
een expliciet christelijke boodschap de boer op te gaan.10 In de politieke
praktijk bleek zijn liberaal-conservatieve koers zich steeds minder te onderscheiden van het program van de conservatief-liberale vvd, de nog altijd grootste electorale concurrent op de rechterflank.11
De electorale waarde van het christendom is sindsdien verder afgenomen. Nederland kent steeds minder christenen. Bovendien maken de
overgebleven (christelijke) gelovigen een meer zelfbewuste keuze voor
bepaalde waarden en idealen, in deze tijd waarin een bovenmenselijke levensvervulling niet meer vanzelfsprekend is.12 Politieke gevolgtrekkingen
uit het christendom zijn daarmee nog meer een individuele keuzekwestie
geworden. Dat werkt verdere diversiteit in christelijke opvattingen en rituelen in de hand. Bovendien vormt christendom steeds meer een basis voor
een individuele levensvervulling dan van een collectieve identiteit.13 De
voorkeur van christenen voor partijen op expliciet christelijke grondslag
is bovendien stevig afgenomen.14 Het is dus lastiger om nog gezamenlijk
christelijk geïnspireerd op te trekken in politiek verband. Dat geldt nog
meer voor een algemener appel op het religieuze of het hogere. De veelkleurige diversiteit waarmee mensen daaraan invulling geven, juist ook
buiten de traditionele, georganiseerde vormen van religie om,15 maakt een
eenduidig politiek program al helemaal onmogelijk. En al zijn er nog veel
Nederlanders met allerlei religieuze neigingen, dat maakt religie nog niet
politiek relevant. Niet alleen seculiere Nederlanders, maar ook christenen
verzetten zich steeds meer tegen de vermenging van religie en politiek.16
Het is dus geen wonder dat het cda zijn politieke boodschap steeds
meer ontdoet van christelijke refertes. Die zouden maar tot onbegrip of
zelfs irritatie kunnen leiden. De vroegere senator Alfons Dölle dacht daarom al aan de ondertitel ‘sociaal-conservatief ’, terwijl meer recent de cdacommissie Hertaling Uitgangspunten in Nieuwe woorden, nieuwe beelden
probeerde de christendemocratische kernbegrippen te hertalen voor een
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seculier publiek. Het zijn vormen van ‘niet-seculiere’ politiek: het doorgeven van ideeën afgeleid uit het christendom die ontdaan zijn van hun
christelijke bewoordingen.17 Zeker onder premier Jan Peter Balkenende
(2002-2010) nam het cda eveneens verder afstand van het christendom als
ideeënbron door de omarming van het gemeenschapsdenken. Ook al liet
hij op eo-toogdagen duidelijk blijken dat hijzelf christen was, Balkenende
wenste alle Nederlanders te verbinden op grond van hun gemeenschappelijke waarden en normen. Waarden en normen kwamen zo niet meer
zozeer uit het evangelie, maar uit de samenleving voort.18 Waarden en
normen vormden overigens een politiek waardevol begrippenpaar. Hun
rekbare karakter maakte het mogelijk zowel kiezers aan te spreken die
zich zorgen maakten over christelijke waarden, als kiezers die zich zorgen
maakten over nationale waarden en over het fatsoen in de maatschappij.19
Het christendom blijkt dus niet het alleenrecht te hebben op succesvolle
flexibele politieke formules.
Overigens zijn niet alle christelijke refertes verdwenen. Het cdja heeft
bijvoorbeeld gepleit om rond uit te komen voor de (joods-)christelijke traditie, een term die niet zozeer verwijst naar een geloof, maar naar de cultuur
die zich in Nederland zou hebben gevormd.20 Zo’n term heeft mogelijk wel
electorale waarde, omdat dik de helft van de bevolking Nederland zichzelf
beschouwt als christelijk.21 Los van de vraag of een joods-christelijke traditie
ooit bestaan heeft, bleek ook deze term tot diverse interpretaties te kunnen leiden. Bij de bespreking van het cda-verkiezingsprogramma voor de landelijke
verkiezingen van 2006 deed zich bijvoorbeeld de vraag voor of de joods-christelijke traditie nu ruimte aan de islam biedt, of daarvoor juist een beperking
vormt. Ook seculiere partijen bezigen de term. Bij de Partij voor de Vrijheid
(pvv) lijkt de term te verwijzen naar een cultuur waarin de rol van georganiseerde religie in de publieke sfeer beperkt is. Dat gold zeker voor de islam. Een
pleidooi voor het versterken van de joods-christelijke traditie stond zo niet op
gespannen voet met de groeiende afkeer om religie en politiek te vermengen.
Deze uitsluitende invulling die de pvv aan het begrip gaf, kon echter niet op
ieders instemming rekenen. Dat geeft andermaal aan dat een beroep op het
christendom politiek weinig inhoudelijke betekenis heeft, terwijl verdere
precisering van begrippen tot discussie en politieke verdeeldheid leidt.
Slechts diversiteit
Het christendom is politiek gezien van steeds minder waarde in de Nederlandse politiek. Met christelijke herkenningsmelodieën lijkt een electorale
‘majoriteit’ niet meer te verwerven. Bovendien is een algemene verwijzing
naar het christendom politiek-inhoudelijk weinig betekenisvol. Het onbe-
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paalde politieke karakter van het christendom had nog zijn politieke waarde
toen er nog veel christenen met elkaar in de politiek verbonden konden worden. Bij het slinkend aantal christenen dat geloof nog met politiek wil vermengen, is daaruit ook steeds minder politieke munt te slaan. Het is daarom
logisch dat een partij als het cda christelijke bewoordingen en ideeën minder gebruikt om politieke relevantie te behouden. Wat voegt het bovendien
toe om te stellen dat een politiek program is ontwikkeld ‘in dialoog met de
Bijbel’ of vanuit de gedachte dat de mens een opdracht van de christelijke
god heeft gekregen, zoals het nu nog in christendemocratische stukken
heet?22 Er mag alle reden zijn om
een tegengeluid te laten horen aan
Wat voegt het toe om het tegengehet hedendaagse materialisme, liluid aan het hedendaagse mateberalisme of individualisme, maar
wat voegt het toe om dat tegengeluid
rialisme christelijk te noemen
christelijk of christendemocratisch
als dat christelijke geluid bij
te noemen, als er zulke verschillende
steeds minder mensen resoneert?
politieke betekenissen aan verbonden kunnen worden en als dat geluid
bovendien bij steeds minder mensen resoneert? En zijn materialisme, liberalisme en individualisme trouwens niet evenzeer verbonden met allerlei
stromingen in het christelijk gedachtegoed?
Verschaffen refertes aan het christendom niet veeleer een autoriteitsclaim aan politieke ideeën, die gezien de grote diversiteit aan politieke interpretaties van het christendom weinig overtuigingskracht kennen, zeker
nu mensen eerder individueel invulling aan hun christelijk geloof geven?
De diversiteit in toepassingen van het christelijk gedachtegoed zou partijen en politici juist terughoudend moeten maken om zich te beroepen op
de Bijbel of goddelijke opdrachten of om nog te claimen dat er een christelijk mensbeeld is. Wie heeft immers de christelijke waarheid in pacht? Wie
kan nog met autoriteit een nieuw christelijk verhaal over politiek lanceren? Zouden christenen niet moeten accepteren dat er uit het christendom
geen eenduidig politiek basisidee of program is te destilleren? Zouden
christenen niet aan ieders eigen verantwoordelijkheid moeten overlaten
welke invulling zij geven aan hun god en diens politieke wensen? Zonder
christelijke majoriteit en autoriteit blijft zo slechts diversiteit over als betekenisvolle politieke les voor partijen die zich verbonden weten met het
christendom. De les dat niemand de christelijke waarheid in pacht heeft,
zou echter christenen tot de grootste strijders voor vrijheid en ruimte voor
diversiteit moeten maken, zodat niet alleen in religieus maar ook in politiek verband iedereen zoekend en tastend invulling geeft aan zijn of haar
(christelijke) program.
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Christelijke politiek: luisteren,
vertrouwen en vergeven
De politiek theoloog Bernd Wannenwetsch wijst een richting om uit de patstelling tussen voor- en tegenstanders van
christelijke politiek te geraken. Hij vat christelijke politiek op
als een levensvorm die ontspringt aan de christelijke liturgie
en van daaruit, in de vorm van politieke deugden, de samenleving in trekt. Christelijke politiek moet dan ook niet in de
eerste plaats worden gesitueerd in de vergaderzaal van de
Tweede Kamer of de gemeenteraad, maar in de christelijke
gemeente: het gaat erom wat christenen doen, meer dan van
wat zij in een beginselprogramma zeggen te willen doen.
door Herman Paul
De auteur is universitair docent Geschiedfilosofie aan de Universiteit Leiden en bijzonder hoogleraar Secularisatiestudies aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Over Sint-Laurens, diaken in Rome in de derde eeuw na Christus,
gaat het verhaal dat hij met keizer Valerianus i in een dispuut verwikkeld
raakte over de rijkdommen van de kerk. De keizer meende uit de bedelingen van de diaconie te kunnen afleiden dat de christenen in Rome over een
aanzienlijk vermogen beschikten. Hoezeer Laurentius dit ook ontkende, de
keizer dwong hem de schatten van de kerk te laten zien. Daarop verzamelde
Laurentius een grote schare arme Romeinen die hij als diaken van brood en
kleding had voorzien, en keerde met deze menigte terug naar de keizer. Met
een brede armzwaai riep hij uit: ‘Ziehier de schatten van de kerk!’
Hoewel dit uiteraard een apocrief verhaal is, zou Sint-Laurens een welkome gesprekspartner kunnen zijn in het Nederlandse debat over christelijke politiek. Ik stel mij voor hoe Laurentius eerst bedachtzaam zou luisteren naar de discussie over de C in het cda. Hij zou vaststellen hoe voor- en
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tegenstanders van deze letter ‘christelijke politiek’ identificeren met christelijke beginselen, of meer in het algemeen met religieuze inspiratiebronnen, die vervolgens zouden moeten worden toegepast in politiek zoals die
wordt bedreven aan het Binnenhof of in gemeente- en provinciehuizen.
Plots zou hij dan opstaan, met dezelfde resolutie die schilders hem
vanouds hebben toebedacht, om het debat over een andere boeg te gooien.
Evenmin als de rijkdommen van de kerk uit zilver en goud bestaan, zou hij
zeggen, bestaat christelijke politiek bij de gratie van volksvertegenwoordigers die er christelijke principes of inspiratiebronnen op na houden. Zoals
de rijkdommen van de kerk bestaan uit sloebers die geen andere hoop dan
Jezus Christus hebben, zo bestaat christelijke politiek dáár waar mensen
elkaar vergeven omdat God hen eerst vergeven heeft.
Naar analogie hiervan stel ik in dit artikel voor om christelijke politiek
niet in de eerste plaats te situeren in Den Haag, maar in de christelijke gemeente. Ik volg, zo niet Sint-Laurens, dan toch Bernd Wannenwetsch, een
politieke theoloog met Laurentius-achtige trekjes, als ik christelijke politiek
identificeer met een levensvorm die ontspringt aan de christelijke liturgie
en van daaruit, in de vorm van politieke deugden, de samenleving in trekt.
Het idealisme voorbij
Dit wellicht onwennige perspectief zou van pas kunnen komen als we
nagaan waarom het debat over christelijke politiek in Nederland in een
impasse terecht is gekomen. Als ik het goed zie, blijkt deze impasse uit drie
breed gedeelde ervaringen:
1. Nobele politieke idealen (vrede, gerechtigheid) ketsen af op de ruwe politieke werkelijkheid. Hoe kunnen christelijke beginselen of inspiratiebronnen
vertaald worden in spoeddebatten, interrupties en amendementen?
2. Tussen droom en daad liggen wetsvoorstellen en coalitiebesprekingen.
Wat komt er van verkiezingsprogramma’s terecht in een politiek bestel
dat op compromissen is gebaseerd?
3. Hoeveel hemelbestormende nota’s het Wetenschappelijk Instituut ook
uitbrengt, politici bekommeren zich óók, en wellicht méér, om peilingen en kijkcijfers. Is er nog toekomst voor politieke ideologieën als politiek een zaak wordt van persoonlijk charisma?
De impasse die uit deze voorbeelden spreekt, hoeft niet louter negatief
te zijn. Zij kan een heilzame impasse zijn, voor zover ze de beperkingen aan het licht brengt van de vooronderstellingen die het debat over
christelijke politiek in de afgelopen eeuw hebben gedomineerd. De
vraag is daarom: wat voor een begrip van politiek ligt ten grondslag aan
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ervaringen van onoverbrugbare afstand tussen ‘christelijke idealen’ en
‘politieke praktijk’?
Elk van de kloofervaringen die ik zojuist noemde, varieert op een tegenstelling tussen ‘weten’ en ‘doen’. ‘Theorie’ en ‘praktijk’ zijn als droom en
daad. Hoe groot het verlangen ook mag zijn om de twee op elkaar te betrekken, het valt niet mee om (christelijke) politieke idealen in de alledaagse
werkelijkheid te implementeren. Maar, zouden we kunnen vragen, is politiek überhaupt wel zo’n zaak van idealen, theorieën of ideeën die vervolgens ‘geïmplementeerd’ of ‘toegepast’ moeten worden?
Al in 1958 wees de Duits-Amerikaanse filosofe Hannah Arendt op de beperkingen van zo’n idealistisch begrip van politiek. ‘Idealistisch’ is in dit
verband geen schimpscheut op mensen die met hun hoofd in de wolken lopen, maar een technische term voor een filosofische traditie die teruggaat
op Plato. Kenmerkend voor deze traditie is dat zij politiek opvat als een
middel waarmee ze een doel – een veilige, rechtvaardige en/of welvarende
samenleving – wil realiseren. Centraal staat dus het ideaal of, in Plato’s
geval, de blauwdruk van een ideale samenleving.1
Arendt had een scherp oog voor dit idealisme omdat zij zelf een ander,
meer op Aristoteles georiënteerd begrip van politiek voorstond. Vooral uit
haar latere, postuum gepubliceerde werk blijkt hoezeer politiek voor Arendt
niet een kwestie van ideeën en idealen was, maar van interactie – ontmoeting, wederzijds gesprek, onderling vertrouwen – die menselijk samenleven
mogelijk maakt. Het was Arendt, met andere woorden, niet te doen om weidse politieke vergezichten, maar om gemeenschapsbevorderende activiteiten. Een uitgestoken hand, oprechte belangstelling, onverdeelde aandacht,
onbevooroordeelde kritiek – dat is politeia in de ware zin van het woord.2
Tegenover politiek als ‘ideaal’ stelde Arendt zodoende politiek als ‘levensvorm’ (een term ontleend aan Ludwig Wittgenstein, de OostenrijksBritse filosoof ). Politiek is in deze opvatting geen strijd meer om de implementatie van verheven idealen,
maar ‘a way of life, or a mode, manWat telt, is niet hoe slim een
ner, fashion, or style of life’.3 Polipoliticus het spel weet te spelen,
tiek is concrete inzet, met woorden
en daden, met houding en gebaar,
maar zijn bereidheid om naar
voor ontmoeting, toenadering en
andere politici te luisteren en
verzoening van mensen. Wat telt,
met hen naar vrede te zoeken
is niet hoe slim een politicus het
politieke spel weet te spelen, maar
zijn bereidheid om naar andere politici te luisteren, hun vertrouwen te
schenken en met hen naar vrede te zoeken. Dát maakt het leven in de polis
mogelijk.
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Christelijke liturgie
Was Arendt hiermee, om zo te zeggen, al een Sint-Laurentien, die tot verbazing en (soms) ergernis van vele tijdgenoten het debat over politiek over
een andere boeg wilde gooien, nog duidelijker wordt deze beweging van
‘idealen’ naar ‘praktijken’ zichtbaar in het werk van Bernd Wannenwetsch.
Deze van oorsprong Duitse theoloog doceerde van 2000 tot 2011 in Oxford
en bekleedt sindsdien een leerstoel Christelijke ethiek aan de Universiteit van Aberdeen.4 In Gottesdienst als Lebensform (1997), een boek dat in
Engelse vertaling verscheen als Political worship (2004), ontwikkelt Wannenwetsch, mede onder inspiratie van Arendt en Wittgenstein, een nieuw
begrip van christelijke politiek.
Als politiek een vorm van menselijk samenleven is, vraagt Wannenwetsch,
waar vinden we dan christelijke politiek? Waar vinden we christelijke levensvormen? Voor een lutherse theoloog als Wannenwetsch ligt het antwoord voor
de hand: zulke levensvormen ontspringen aan de liturgie, aan de bediening
van Woord en sacrament in de gemeenschap van de kerk. Een christelijke
levensvorm wordt zichtbaar aan de avondmaalstafel, waar rijk en arm, oud en
jong, zonder aanzien des persoons brood en wijn ontvangen.
Het avondmaal is daarmee niet een privéaangelegenheid tussen God
en de ziel, maar een belichaming van wat Paulus het lichaam van Christus
noemt. Evenzo zijn de doop en de inzameling van de gaven volgens Wannenwetsch geen uitingen van individuele vroomheid, maar christelijke
rituelen die de contouren van een gemeenschap zichtbaar maken. ‘It is the
acting and judging of God experienced in worship which guides believers
to a specific form of life’ (p. 6).5
Kenmerkend voor deze gemeenschap is haar toewijding aan het gehele
lichaam, dat wil zeggen, aan het welzijn van alle leden. Vrij naar Paulus: de
hand concurreert niet met de voet of het oor, maar probeert bij te dragen
aan een gezondheid die heilzaam is voor alle lichaamsdelen. Elk lid weet
namelijk dat hij mede dankzij andere leden bestaat en dat hij die anderen
daarom slechts tot eigen schade kan veronachtzamen. De liturgie creëert
zodoende een gemeenschap waarin mensen zich om elkaar bekommeren,
over sociale, politieke en culturele barrières heen. ‘Women and men, parents and children, the free and the unfree, citizens and non-citizens, can
all live from the reconciliation which they experience in worship’ (125-126).6
Als christelijke politiek een ander woord is voor deze gemeenschapsvorming rond Woord en sacrament, voor deze belichaming van vrede en
verzoening vanuit het heil dat in de liturgie geproclameerd wordt, dan is
het duidelijk dat christelijke politiek niet in de eerste plaats gezocht moet
worden in raadsvergaderingen en Kamerzittingen. Christelijke politiek
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ontstaat in de eredienst. En als zij van daaruit de samenleving in trekt, dan
gebeurt dit niet via stembiljetten en kiezersmandaten, maar via christenen
die uitleven wat zij in de liturgie hebben ontvangen.
Christelijke politiek is dáár waar christenen een hand uitstrekken naar
hun naaste en mensen die zij wellicht nooit als hun vrienden zouden hebben uitgezocht gastvrij aan tafel nodigen (78-80). Christelijke politiek is,
anders gezegd, een ‘politics of reconciliation’, geworteld in de verzoening
tussen God en mens waarvan Woord en sacrament getuigen.7
Vier motieven
Waarom vindt Wannenwetsch het zo belangrijk om christelijke politiek uit
de sfeer van maatschappijvisies en partijprogramma’s te halen? Waarom
identificeert hij christelijke politiek met levensvormen die ontspringen
aan de liturgie? Political worship noemt hiervoor vier redenen.
In de eerste plaats heeft Wannenwetsch, net als Arendt, een afkeer van
politiek als strijdtoneel. Als politiek een competitie wordt tussen uiteenlopende maatschappijvisies, en daarmee een strijd om de macht die nodig
is om idealen te kunnen realiseren, dan komt het menselijk samenleven
onder druk te staan. Zo’n competitie vereist namelijk heel ander gedrag –
sluwheid, wantrouwen, manipulatie, haantjesgedrag – dan het vertrouwen
en de toewijding die een ‘politics of reconciliation’ vergen. Het samenleven
van mensen is daarom meer gebaat bij de ervaring van de avondmaalstafel
dan bij de listige manoeuvres van sluwe politici.
In de tweede plaats vindt Wannenwetsch beginselpolitiek een pover
substituut voor christelijke gemeenschapsvorming. ‘If they are to act politically […] Christians must not just be equipped with the right principles;
they must above all be made capable of political action’, luidt een van de
centrale theses van zijn boek (99). Hoe je met je medemensen samenleeft,
leer je niet uit een partijprogram of een beginselverklaring. Daarin moet je
worden geoefend. Daarvoor heb je voorbeelden nodig en praktijken waarin
je leert met anderen te spreken, anderen te vertrouwen en met anderen
naar vrede te zoeken.
Zo’n oefenplaats is volgens Wannenwetsch de kerk. Waar anders, vraagt
hij retorisch, tref je zulke uiteenlopende mensen rond één tafel aan? De
christelijke liturgie ‘provides the essential experiences for the political
actions of Christians in society and state’ (99), omdat zij christenen laat
ervaren wat het betekent een ander te ontmoeten, een ander te vergeven
en met een ander samen te leven. Overigens hoeft de kerk hiervoor niet
uitzonderlijk inclusief of anderszins speciaal te zijn: deze ‘essential experiences’ zouden alle kerkgangers moeten kunnen opdoen, in elke dienst of
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viering, zolang zij tenminste doorhebben, of voorgehouden krijgen, wat
het christelijk gesproken betekent samen naar Gods Woord te luisteren en
brood en wijn te delen (76, 161).
Een derde motief is hiermee impliciet al genoemd. Volgens Wannenwetsch miskennen christenen de politieke dimensie van het christelijk
geloof als zij dit geloof in de ‘innerlijkheid’ van hun eigen hart lokaliseren.
Hij beklemtoont het politieke karakter van de liturgie in de hoop zulk individualisme de pas af te snijden (11).8 Individualisme is namelijk niet alleen in strijd met Paulus’ beeld van het lichaam, het is ook een recept voor
ongelukken. Hoe zouden christenen zonder steun van de gemeente stand
kunnen houden tegen de verleidingen van, bijvoorbeeld, rijkdom, carrière
en zelfontplooiing?9
Tot slot spreekt Wannenwetsch over christelijke politiek om een tegenwicht te bieden aan de gedachte dat de politiek van de staat het één
en het al is. Zoals het een misvatting zou zijn om te denken dat de staat
een monopolie heeft op politiek, zo zou het onjuist zijn om ‘de politiek’ te
identificeren met Kamerdebatten en raadsvergaderingen. De kerk geeft
namelijk een eigen, christelijke invulling aan het samenleven van mensen
– een invulling die kan overlappen, maar ook kan botsen met die van stad,
provincie of natiestaat.10
Een fraai voorbeeld van dit laatste biedt het (ditmaal niet apocriefe) verhaal van Ambrosius, de bisschop van Milaan, die in 390 keizer Theodosius
de toegang tot de avondmaalstafel weigerde totdat deze boete zou hebben
gedaan voor een bloedbad dat hij bij Thessaloniki had aangericht. De kerk
profileerde zich op dat moment als een eigen levensvorm, met eigen omgangsvormen, waaraan zelfs de Romeinse keizer zich moest conformeren.
‘The public power that had hitherto been uncontested’, stelt Wannenwetsch, ‘had now to answer to another throne, whose presence in the world
is represented by a community in
which the least member is to enjoy
Christelijke politiek begint daar
the greatest honour’ (131).11
Er staat zodoende heel wat op het
waar christenen de tekenen van
spel
in Wannenwetsch’ herdefinibrood en wijn met elkaar delen
ëring van christelijke politiek. Het
is de Duitse theoloog niet alleen te
doen om een beweging van ‘beginselen’ naar ‘praktijken’, zoals Arendt die
al in de jaren vijftig had ingezet. Wat hij vooral probeert duidelijk te maken
is dat ‘the true form of political life’ (114) aan Woord en sacrament ontspringt. Christelijke politiek begint daar waar christenen de tekenen van
brood en wijn met elkaar delen.
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Confessionele partijen
Deze exercitie heeft één evident voordeel: ze verbreedt ‘christelijke politiek’ zodanig dat deze niet langer is voorbehouden aan volksvertegenwoordigers van confessionele partijen, of aan kiezers die zulke partijen
steunen, maar een zaak van alle christenen wordt. Het hele christelijke
leven komt in het teken van christelijke politiek te staan. De keerzijde lijkt
evenwel dat politici van confessionele partijen zich achter hun oren moeten krabben. Heeft ‘christelijke politiek’ voor hen nog speciale betekenis?
En heeft Wannenwetsch wel echt een antwoord op hun kloofervaringen?
De kloof tussen ‘wat we zouden willen’ en ‘wat we voor elkaar kunnen
krijgen’ verdwijnt weliswaar voor wie, met Wannenwetsch, de idealistische traditie de rug toekeert. Wie niet langer in idealen, beginselen en
blauwdrukken voor de samenleving gelooft, ligt ook niet meer wakker van
spanningen tussen denken en doen. Daarmee is de verlegenheid die ‘christelijke politiek’ in Nederland omringt wellicht niet opgelost, maar wel van
haar urgentie beroofd – net zoals Sint-Laurens het raadsel van de kerkelijke financiën niet verklaarde, maar Valerianus wel de ogen opende voor
de echte schatten van de kerk.
Toch kan Wannenwetsch onmogelijk bedoelen dat politici van confessionele partijen dan maar Realpolitiker moeten worden, of dat ‘christelijke
politiek’ niets meer te betekenen heeft in raadszalen of provinciehuizen.
Stel dat de theoloog gelijk heeft en dat christelijke politiek primair een levensvorm is die aan de liturgie ontspringt, is er dan wellicht een afgeleide
zin waarin christelijke volksvertegenwoordigers zich óók aan christelijke
politiek kunnen wijden?
Wannenwetsch’ antwoord is een genuanceerd ‘ja’. Natuurlijk heeft de
gemeenschap die christenen rond de avondmaalstafel ervaren implicaties voor hoe deze christenen zich buiten de kerk willen inzetten voor het
samenleven van mensen. Sterker nog, vanuit de belijdenis dat Christus
Heer is van de hele wereld, kunnen zij de samenleving niet overlaten aan
‘its own devices and to the secular heresy of its alleged autonomy’ (114). De
vraag is echter hoe de gemeenschap van de christelijke liturgie zich laat
‘overbrengen’ naar gemeenschappen van burgers in de seculiere polis.
Met abstracte theorieën (‘subsidiariteit’) of concepten (‘rechtvaardigheid’), meent Wannenwetsch, schieten politici niets op. Evenmin biedt de
christelijke gemeenschap een ‘model’ voor het leven buiten de kerk. Met
zulke abstracties vallen we immers terug in de idealistische traditie en maken we de ervaring van een leven in gemeenschap – een ervaring die mensen vormt, toerust en geschikt maakt voor omgang met anderen – weer
ondergeschikt aan een of andere filosofie.
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Politieke deugden
Beter is het daarom, volgens Wannenwetsch, om te focussen op de politieke deugden die christenen, als het goed is, ontwikkelen in de gemeenschap
van de kerk. In de liturgie worden christenen gevormd in ten minste drie
‘political virtues’: luisteren, vertrouwen en vergeven.
Luisteren is ‘the most political of all the virtues’ (285): het geeft uitdrukking
aan een verlangen on speaking terms met iemand anders te komen. Luisteren
opent een ‘space for discourse’ (285) en maakt menselijke interactie mogelijk.
Wie luistert naar een ander, opent haar hart voor de eigenheid van die ander
en is bereid haar vooroordelen over die persoon opzij te schuiven.
Vertrouwen hangt daarmee samen: ‘Trust does not reduce the other
person to mere behaviour, by hearing in his words only what we expected
of them, in the light of our predetermined view of him (as right-wing, or
left-wing, and so forth). It does not pin him down to a particular role, and
does not degrade the political discourse to the mechanism of provocationreaction’ (307). Wat gemeenschappen nodig hebben, is niet de ‘hermeneutiek van het wantrouwen’ die in de politieke arena zo wijdverbreid is, maar
een ‘hermeneutiek van vertrouwen’ (286).
Vergeven, ten slotte, is het mogelijk maken van een nieuw begin, na geschonden vertrouwen of onzorgvuldig luisteren.12 Vergeving is ‘a political
virtue of the first order’ omdat ze heilloze cycli van agressie en vergelding
doorbreekt (307). Ze maakt nieuwe aandacht, nieuwe toewijding en nieuw
vertrouwen tussen mensen mogelijk. Op haar beurt is deze vergeving uiteraard gegrond in een daad van luisteren naar Gods Woord, dat spreekt van
schuldenaren die vergeven kunnen worden omdat God eerst vergeven heeft.
Als christenen zich deze deugden eigen maken, schudden zij deze niet
van zich af als zij op zondag het kerkgebouw verlaten. Christelijke politiek
‘spills over, so to speak, into the secular polis’ (11), omdat deugden karaktereigenschappen zijn die christenen – of ze nu wetenschapper, timmerman of
volksvertegenwoordiger zijn – mee naar buiten nemen, de samenleving in,
naar de buurt waarin ze leven en de plek waarop ze hun beroep uitoefenen.
Dit wil echter omgekeerd niet zeggen dat christelijke politiek kan worden bedreven zonder de norm en de voortdurende correctie van de christelijke liturgie – alsof iedereen die een beetje kan luisteren, vertrouwen
en vergeven een christelijke politicus zou mogen heten. Om te beginnen
is christelijke politiek immers de politiek van de gemeenschap die zich
schaart rond Woord en sacrament. Daarom is ze per definitie een zaak van
de christelijke gemeente. Christelijke politiek is geen vlag of slogan waaronder een politieke partij haar electoraat kan verzamelen; het is de publieke gestalte die het leven van christenen aanneemt.

Christen Democratische Verkenningen | Herfst 2012

Naar een hernieuwde invulling van christelijke politiek

162
Daarbij komt dat ‘christelijk’ als bijvoeglijk naamwoord slechts gepast
is zolang de politieke deugden die ik noemde – luisteren, vertrouwen
en vergeven – zijn geworteld en dan ook worden genormeerd door Jezus
Christus, van wie Woord en sacrament getuigen. Christelijke politiek zonder Christus is een contradictio in terminis.
Besluit
Enerzijds vaart Wannenwetsch zodoende scherp aan de wind: zijn begrip
van christelijke politiek staat of valt met een luisterende en vierende gemeente van christenen die Jezus als hun Heer belijden en daarvan in hun
woorden en daden willen getuigen. Wat dit betreft brengt Wannenwetsch
een bijna barthiaans ‘Nee!’ in tegen elke poging christelijke politiek zo te
herdefiniëren (in termen van beginselen of inspiratiebronnen) dat christenen en niet-christenen daarmee gezamenlijk uit de voeten kunnen.
Anderzijds zou het een misvatting zijn om Wannenwetsch te classificeren als een traditionele ‘getuigenispoliticus’. Om te beginnen zagen we dat
de focus van de Duitse theoloog niet bij volksvertegenwoordigers, maar
bij de kerk ligt. Daarbij komt dat Wannenwetsch wel hoopt dat christenen
getuigen van God, maar dat hij dit getuigenis niet met woorden associeert,
zoals in traditionele getuigenispolitiek, maar met daden van luisteren,
vertrouwen en vergeven.
Christelijke politiek is voor Wannenwetsch dan ook een zaak van wat
christenen doen, meer dan van wat zij in een memorandum zeggen te
willen doen. Zodoende is christelijke politiek ook in de Tweede Kamer
niet iets wat bevochten of bediscussieerd moet worden, maar iets wat
Christelijke politiek is niet iets
(al dan niet) in de praktijk wordt
wat in de Tweede Kamer bevochuitgeleefd – een luisterend oor
en een uitgestoken hand, om te
ten of bediscussieerd moet worbeginnen naar medepolitici. Wanden, maar iets wat (al dan niet)
nenwetsch’ model van een chrisin de praktijk wordt uitgeleefd
telijke politicus is daarom niet dat
van een gewiekste woordvoerder
of een eloquente verdediger van partijpolitieke belangen. Zijn model is
dat van christelijke parlementariërs die in de Kamerbankjes niet vergeten dat zij bij brood en wijn geleerd hebben te luisteren, te vertrouwen
en te vergeven.
Zo belichaamt Wannenwetsch, méér nog dan Arendt, de houding van
Sint-Laurens tegenover Valerianus. Gevraagd naar christelijke beginselen, inspiratiebronnen en samenlevingsvisies toont hij wat christelijk
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samenleven werkelijk mogelijk maakt en verklaart hij, met een brede
armzwaai: ‘Dit is christelijke politiek!’
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‘Waarom is er eigenlijk iemand
en niet veeleer niemand?’
Christendom als uitweg uit de
crisis van de politiek
Veel christelijke politiek lijkt nog altijd op een verkapte manier
uit te gaan van de gedachte dat God regeert en Christus
koning is via de christenen in de politiek. Deze opvatting gaat
echter uit van een verkeerd beeld van de incarnatie en zou,
juist met het oog op de toekomst van een waarachtig christelijke politieke praktijk, definitief moeten worden losgelaten.
Christelijke politiek kan een goddeloze samenleving niet van
de ondergang redden. Dat is ook niet nodig, want de samenleving is niet van God los. Christelijke politiek is het inspelen op
het goede dat al aanwezig is en een kwestie van het goede zien
en medescheppend handelen, en niet van het signaleren van
gebrek en de wereld als respons hierop goed maken.
door Erik Borgman
De auteur is lekendominicaan. Hij is hoogleraar publieke theologie en bekleedt de
Cobbenhagen Chair aan de Tilburg University.

De christelijke traditie neigt ertoe zaken erger voor te stellen
dan ze in eerste instantie lijken. Dat, en niet relativeren of bagatelliseren,
maakt nieuwe inzichten mogelijk. In plaats van genoegen te nemen met
de constatering dat in Jezus van Nazaret ‘een machtig profeet in woord en
daad in de ogen van God en van het hele volk’ gekruisigd is (Lucas 24: 19),
maar dat dit onrecht gelukkig is rechtgezet doordat God hem tot leven
heeft gewekt en ‘de last van de dood van hem [heeft] afgenomen’ (Hande-

Christen Democratische Verkenningen | Herfst 2012

Erik Borgman
‘Waarom is er eigenlijk iemand en niet veeleer niemand?’ Christendom als uitweg uit de crisis
van de politiek

lingen 2: 24), schildert het laatste Bijbelboek een catastrofe van kosmische
proporties, om uiteindelijk ultieme en universele troost te kunnen verkondigen: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen; Hij
zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw,
geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij’ (Openbaring 22: 3 en 4).
In deze lijn stelt dit artikel vast dat niet de christelijke politiek in de
problemen verkeert, maar de politiek tout court. Dit komt doordat de politiek gebaseerd is op een visie die in de christelijke traditie radicaal wordt
afgewezen, maar ook door christenen vaak wordt overgenomen: dat het
goede door menselijk handelen op basis van goede intenties in de wereld
gebracht moet worden. Dit is in tegenspraak met wat de christelijke traditie onder incarnatie verstaat. De crisis van de politiek is wat mij betreft dus
de uitdrukking van een dogmatische dwaling.
Verkeerde visie op incarnatie
Centraal in de christelijke traditie staat het geloof in de incarnatie: God
is in Jezus Christus mens geworden. Ook de moderne politiek is erop uit
‘het vlees aan te nemen’, dat wil zeggen betekenis te krijgen in het materiële leven van mensen. Om heilzaam in de wereld waarin mensen leven
aanwezig te kunnen zijn, schetsen politici idealen, formuleren op grond
hiervan doelen en maken plannen die ervoor zorgen dat deze doelen ook
worden gerealiseerd. Wie echter idealen wil realiseren, stuit steeds weer
op de kloof tussen ideaal en realiteit, waarin ook anderen aanwezig blijken
te zijn met andere idealen. Door de idealen, die bedoeld zijn als een brug
naar de realiteit, verschijnt deze realiteit altijd als gebrekkig en behoeftig,
want niet in overeenstemming met de idealen. Uiteindelijk leidt dit ertoe
dat mensen zich steeds geconfronteerd zien met een uiterst ontmoedigende boodschap die velen van hen ook existentieel in een crisis brengt: hier
woont God in ieder geval niet bij de mensen en er zullen altijd meer tranen
zijn dan gedroogd kunnen worden.1 Wie idealen in de werkelijkheid probeert te realiseren, die ontdekt steeds hoeveel er nog niet is gerealiseerd.
Zij of hij zal al snel het gevoel hebben meer thuis te zijn bij de idealen dan
in de werkelijkheid. Totdat een zelfbenoemde realist hem of haar hiermee
confronteert en ervan weet te overtuigen dat het niet gaat om dromen,
maar om wat er uiteindelijk wordt waargemaakt. Op zo’n moment kan
het beeld honderdtachtig graden draaien en wordt wat eerder beschouwd
werd als grondslag van het politieke engagement, ineens ervaren als – om
de ooit door Wim Kok gemunte uitdrukking te gebruiken – ideologische
veren. Men kan ervoor kiezen deze versiering te houden, bijvoorbeeld om-
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dat mensen een verlokkend perspectief nodig hebben. Ze komen uiteindelijk niet in beweging en gaan zeker niet the extra mile voor belastingverlaging of een koopkrachtplaatje. De ideologische veren kunnen ook worden
afgeschud als zij bij het werven van kiezers in de weg lijken te zitten.
In de naoorlogse politieke geschiedenis zijn ideologische veren
Een partij die zich serieus
van alle grote politieke bewegingen beurtelings opgepoetst en
afvraagt of ze van grondslag
afgeschud, maar het punt waar
moet veranderen, heeft deze
het mij om gaat is dat dit blijkbaar
grondslag denkelijk al verloren
verschijnt als een mogelijke keuze.
De vogel kan blijkbaar ook zonder
veren en – hier begint de beeldspraak wat uit de rails te lopen – hetzelfde
verenpak zou ook een andere vogel kunnen omkleden. Een partij die zich
serieus afvraagt of ze van grondslag moet veranderen, heeft deze grondslag denkelijk al verloren.
Incarnatie als ontlediging
Maar met behulp van idealen en verheven waarden de werkelijkheid willen
veranderen, is geen incarnatie in de christelijke zin van het woord. Naar
christelijke voorstelling wordt God mens niet door zich in uiterlijke zin
met de wereld te verbinden, maar door zichzelf te ‘ontledigen’. Christus
Jezus laat zijn goddelijkheid los en wordt daarom tot goddelijke waardigheid verheven, zegt de hymne die Paulus citeert in zijn brief aan de christenen van Filippi: ‘Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan
God niet vast, maar deed er afstand van; Hij nam de gestalte aan van een
slaaf en werd gelijk aan een mens. Daarom heeft God hem hoog verheven’
(Filippenzen 2: 6, 7 en 9).
Hoewel God niet zonder meer samenvalt met de incarnatie in Jezus
Christus, blijft er ook geen deel van God ‘over’ dat nog op incarnatie wacht.
In Jezus Christus heeft God zich ten volle geopenbaard, heet het vanouds.
In de negentiende eeuw gingen theologen en historici zich de vraag stellen hoe het kwam dat de mens Jezus vanaf een bepaald moment God genoemd werd. Zo verschijnt de aanduiding ‘ware God’ (vere Deus) al snel tot
problematische opsmuk: ‘eigenlijk’ is Jezus mens en de aanduiding ‘God’
wordt een toevoeging. Het liberale protestantisme, dat onze visie op religie
en geloof in hoge mate is gaan bepalen, dreigt de religieuze taal tot versiering te maken, tot ‘ideologische veren’. Dit gaat echter rechtstreeks in
tegen het Bijbelse en klassiek-theologische beeld van incarnatie. Volgens
dit beeld overbrugt God de oneindige afstand tussen de eindige wereld en
de goddelijke oneindigheid. Het leggen van deze brug, zegt Thomas van
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Aquino, is voor mensen onmogelijk, maar voor God passend. God toont
daarmee niet alleen zijn oneindige goddelijke macht, maar vooral zijn oneindige goddelijke liefde.2 Zo zijn het ideaal van een wereld die waarachtig
‘goed’ mag heten en de gebroken wereld waarin wij leven en waarvan wij
deel zijn onverbrekelijk met elkaar verbonden.
Hiermee wordt de paradox van een God die zich letterlijk in-laat met de
eindigheid van de geschapen wereld niet verklaard, maar de betekenis en
het belang ervan worden duidelijk. Juist in de kwetsbaarheid en menselijkheid van Jezus, zijn lijden en dood, kortom zijn ongoddelijkheid, toont God
de oneindigheid van zijn liefde die voor mensen het goede wil. Door af te leggen wat hem van de wereld scheidt, neemt God in zijn verbondenheid met
de wereld de gestalte aan van wat Hij ten diepste is: zichzelf gevende liefde.
In deze lijn gedacht is het niet de taak van de politiek om tegenover de
gebrekkige realiteit betekenisvolle waarden te poneren of een volmaakt
ideaal te stellen en deze vervolgens te realiseren. Het gaat er dan om te
zien waar de realiteit – niet een ideaal realiseert, maar – bezig is te midden
van alle gebrokenheid haar ultieme bestemming van herstel, verzoening
en verlossing te bereiken en zich met deze plaatsen te verbinden. In het
Nieuwe Testament jubelt Maria dat zij door God werkelijk gezien wordt.
Dit blijkt een gebeuren dat alles op zijn kop zet: ‘Heersers stoot Hij van
hun troon en wie gering is geeft Hij aanzien; wie honger heeft overlaadt Hij
met gaven, maar rijken stuurt Hij weg met lege handen’ (Lucas 1: 52 en 53).
De verbinding tussen christendom en conservatisme is vanuit dit gezichtspunt helemaal niet logisch. Maar progressieve politiek zoals die doorgaans
wordt opgevat, doet net alsof de heersers door ons van de troon moeten
worden gestoten en wij de geringen aanzien moeten geven.
De naoorlogse politiek heeft geprobeerd God overbodig te maken en
in zijn plaats ‘grote dingen’ te doen. Dit bleek echter haar macht te boven
te gaan. Anders dan God kan de politiek er niet voor zorgen dat een oneindige liefde vlees wordt. Geen politicus kan de gebroken, vaak pijnlijke
en catastrofale werkelijkheid waarin mensen leven transformeren in een
plaats waar ‘de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem’ neerdaalt ‘uit de hemel,
van bij God vandaan’ (Openbaring 21: 1 en 2). Als waarden en idealen niet –
dankzij God getrouwe liefde, zegt de christelijke traditie – als bestemming
in de werkelijkheid leven, staat de politiek met lege handen. En de politiek
maakt zichzelf machteloos als ze niet kan zien waar deze waarden en idealen leven, bijvoorbeeld omdat zij daar niet naar zoekt, maar de werkelijkheid a priori beschouwt als een plaats waar waarden en idealen nodig zijn.
Dan immers valt er voor politici en hun partijen iets te doen. Eerder dan
naar aanwezigheid, zoekt de politiek dan naar gebrek.
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Hannah Arendt en de belofte van de christelijke politiek
In een tijd waarin mensen naar het einde van de politiek verlangden,
omdat ze zich gevangen voelden in een wereldwijd web van ideologische
tegenstellingen en er geen vertrouwen in hadden dat politici hen daaruit
konden verlossen en de catastrofale botsing tussen de twee machtblokken konden voorkomen die erdoor dreigde, maakte de filosofe Hannah
Arendt (1906-1975) notities over de belofte van de politiek. In wat zij niet
een ‘inleiding in de politiek’ noemt, maar ‘een inleiding de politiek in’,
toonde Arendt aan dat hun afkeer eigenlijk neerkwam op een verlangen
naar politiek.3 Men wilde breken met handelen op basis van ideologische
of bestuurlijke reflexen. Het Westen was ook in de politiek gaan denken in
termen van effectiviteit, en had daardoor het zicht op het soort handelen
uit het oog verloren waarom het in de politiek volgens Arendt ging.
Politiek is volgens Arendt het proces waarin mensen met hun verschillende verlangens en ideeën, waarden en idealen niettemin een gezamenlijke wereld van betekenis, verband en handelingsmogelijkheden weten
te bouwen.4 Mensen die zeggen een afkeer te hebben van politiek, roepen
eigenlijk om politiek in deze zin. Politiek is voor Arendt het zoeken en vinden van nog niet bestaande mogelijkheden, dat in zekere zin gelijkstaat
aan het forceren van een wonder of een schepping uit niets. Het gaat niet
om besturen en niet om het implementeren van concrete maatregelen,
maar om zinvolle maatregelen überhaupt weer voorstelbaar te maken, om
de mogelijkheid de feitelijk in de wereld werkzame krachten niet te zien
als destructief en bedreigend, maar als toekomstproducerend. Politiek in
deze zin is er in Nederland vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw maar
weinig bedreven. Er is vooral bestuurd, technocratisch vormgegeven, economisch beleid gevoerd dat onze rijkdom zo deed groeien dat moeilijke
vragen ontlopen en buiten beeld gedrukt konden worden. Politiek in de zin
van Arendt is in deze situatie inderdaad wat we nodig hebben.
We hebben in deze situatie zelfs christelijke politiek nodig, zo meen ik.
Maar christelijke politiek kan in deze situatie natuurlijk niet zijn: besturen
op basis van christelijke waarden of met het oog op christelijke idealen
– hoe dan ook voorgesteld. Juist de gedachte dat er waarden geïmplementeerd moeten worden of idealen gerealiseerd, suggereert dat we beter
bestuur nodig hebben. Maar wat we nodig hebben is incarnatie en bij het
zicht krijgen daarop kan – hoe onlogisch het wellicht ook lijkt – de Joodse
filosofe Hannah Arendt ons helpen. Volgens Arendt hoeft de constatering
dat er een wonder moet gebeuren om het maatschappelijk leven weer perspectief te geven, ons helemaal niet hopeloos te maken. We moeten slechts
weer gaan zien dat er elke dag, elk moment wonderen gebeuren, niet ver-
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staan als vormen van goddelijk handelen dat de natuurwetten omzeilt,
maar begrepen als gebeurtenissen die zich niet laten voorspellen en niet
herleid kunnen worden tot hun voorwaarden. Steeds opnieuw blijkt wat
ervoor onmogelijk was, na een bepaalde gebeurtenis of handeling wel tot
de mogelijkheden te behoren. De menselijke samenleving ontwikkelt zich
volgens Arendts visie door onherleidbare gebeurtenissen die in de volle
zin van het woord ‘nieuw’ zijn. Erna is de wereld anders dan ervoor, zijn er
andere mogelijkheden, andere perspectieven.5 In christelijke taal: Gods
vernieuwende, heilzame kracht blijkt geïncarneerd te zijn in de menselijke
geschiedenis.
‘Alles maak ik nieuw’, klinkt het volgens de Openbaring van Johannes
over het universum ‘van hem die op de troon is gezeten’ (Openbaring 21: 5).
Een politiek die deze omvattende vernieuwing op zich wil nemen als een
taak, plaatst zich in een hopeloze positie. Maar een politiek die zich ervan
bewust is dat het de doorbrekende vernieuwing vooral moet zien, die wordt
geconfronteerd met een ongekende overvloed aan aanzetten. Er lijkt veel
voor te zeggen dit laatste en niet het eerste christelijke politiek te noemen.
Dan wordt het mogelijk politiek op te vatten niet als uitdrukking of consequentie, maar als vorm van geloof. Incarnatie is geen opdracht, maar dat
wat ‘omwille van ons heil’ gebeurd is en waarvan de gevolgen steeds op
verrassende wijze zichtbaar worden. Politiek is dan geen creatio ex nihilo,
maar een vorm van cocreatieve gehoorzaamheid aan wat zich aandient die
niet alleen de wereld, maar ook onszelf herschept.
Verbonden met het bonum commune
Sinds het Tweede Vaticaans Concilie, dat dit jaar vijftig jaar geleden werd
geopend, heeft deze cocreatieve gehoorzaamheid in de rooms-katholieke
traditie een naam: het lezen van de tekenen van de tijd (vergelijk Mattheüs
16: 3). Deze tekenen worden niet
door christenen geschapen, maar
De wereld is niet leeg, wachtend
moeten door hen worden waargenomen. Deze gedachte ligt in de lijn
tot politici en beleidsmakers
van het Bijbelboek Spreuken, dat de
haar gaan vullen met plannen
wijsheid van God lokaliseert miden perspectieven. De wereld zit
den in de kakofonie van ideeën en
vol plannen en perspectieven
visies, meningen en opvattingen die
de menselijke gemeenschap produceert: ‘Wijsheid roept in de straten, over de pleinen klinkt haar stem, ze
laat zich horen bij de poorten’ (Spreuken 1: 20 en 21). De wereld is niet leeg,
wachtend tot politici en beleidsmakers haar gaan vullen met plannen en
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perspectieven. De wereld zit vol plannen en perspectieven die om aandacht
vragen. Zij spreken uiteindelijk allemaal – zij het op beperkte en gebroken
wijze – van het waarachtige bonum commune dat ons bestaan voluit goed
maakt; Jezus sprak van het koninkrijk van God dat nabij is. In de lijn van
wat ik aan Arendt heb ontleend, zou ik christelijke politiek zien als het proces waarin het perspectief op dit rijk aan het licht wordt gebracht in alles
wat er gebeurt en wordt gezegd.
De cultuursocioloog Armando Salvatore heeft erop gewezen dat in de
westerse geschiedenis de publieke sfeer niet door de filosofen van de verlichting veroverd is op de religie, zoals vaak wordt gesuggereerd. De publieke sfeer is in hoge mate ontstaan door het optreden van de twaalfde- en
dertiende-eeuwse bedelorden, met name de franciscanen en dominicanen.
Door in het openbaar te preken, daarbij de nadruk te leggen op argumenteren en redeneren, en met het oog hierop de Griekse filosofie te bestuderen,
konden de zorgen en verlangens van de bewoners van de groeiende steden
publiek stem krijgen. Het bonum commune werd zo inzet van een omvattend gesprek en de openbare mening werd een belangrijke maatschappelijke factor. De stadsbewoners gingen zichzelf beschouwen als onderdelen
van een omvattend, zichzelf voortdurend herstructurend geheel – ‘het
volk’ – en daarmee werden zij onderdeel van de politiek, in de lijn van
Arendt verstaan als het bouwen aan een gemeenschappelijke wereld van
betekenis, verband en visie op de toekomst.6
De bedelorden identificeerden zich met de publieke zaak omdat zij geloofden dat God zich ermee identificeerde. Zij zagen Jezus Christus niet allereerst als de vertegenwoordiger van Gods macht waaraan iedereen en alles
zich moet onderwerpen, zoals in de periode daarvoor gebruikelijk was. Jezus
was in hun visie een rondzwervende bezitloze die geen steen had om zijn
hoofd op te leggen en die arm leefde van wat hem aan voedsel en beschutting
werd gegeven. Deze Christus hadden zij als zijn leerlingen naar hun overtuiging na te volgen, en daarmee maakten zij zich afhankelijk van de openheid
en gastvrijheid van de samenleving en leefden ermiddenin. Geloof in Gods
genade en de wijze waarop deze zich weerspiegelt in mensen, neemt bij hen
gestalte aan in de bereidheid er volledig afhankelijk van te worden, midden
in de contemporaine samenleving te gaan staan en de vraag te belichamen:
wat verbindt ons en wat moet er nu in Gods naam gezegd worden?
Dit, zo zou ik zeggen, is nog altijd de grondvraag voor de christelijke
politiek, en voor de politiek zonder meer.
Altijd beginners
In een college dat zij in 1955 in Berkeley aan de University of California gaf,
pleitte Hannah Arendt ervoor steeds opnieuw de vraag te stellen waaruit
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de politiek ontspringt: ‘Waarom is er eigenlijk iemand en niet veeleer
niemand?’7 Wat heeft het bestaan van al die anderen, met hun plannen en
gevoeligheden, hun noden en hun mogelijkheden met mij te maken, met
wat ik hoop en vrees, kan en nodig heb? Welke verantwoordelijkheid geeft
het mij en welk verband biedt het mij? Het is uiteindelijk een fundamenteel christelijke vraag.
Arendt ziet ondanks alles politiek uiteindelijk toch als onderwerping.
‘Vanaf het begin organiseert de politiek degenen die absoluut verschillen op basis van hun relatieve gelijkheid en in strijd met hun relatieve
verschillen’, schrijft zij.8 Hiertegenover houdt de christelijke mensvisie
vast aan de overtuiging dat mensen zich de gemeenschappelijkheid niet
hoeven op te leggen en hun fundamentele individualiteit geweld hoeven
aan te doen. Gemeenschap betekent hun diepste vervulling. Mensen zijn
gericht op leven dat zeer goed is, zoals de schepping van oorsprong door
God wordt beoordeeld als ‘zeer goed’: alles heeft een zodanige plaats dat
het eraan bijdraagt dat alles tot zijn recht en tot volle bloei komt, en dient
langs deze weg ook zijn eigen bloei. Het bonum commune is geen ideaal
waartegenover elke concrete vorm van gemeenschap altijd tekortschiet, de
gerealiseerde gemeenschap is de actuele gestalte van het menselijk leven
als gericht op het gemeenschappelijk goede. Op basis van de gemeenschap
die zij zijn, en vorm gevend aan hun gerichtheid op de gemeenschap die zij
moeten zijn, herscheppen mensen voortdurend de samenleving en geven
zo opnieuw vorm aan hun mens-zijn. Deelnemend aan deze dynamiek in
de richting van het goede leven – die theologisch gesproken de blijvende
werkzaamheid van Gods liefde is en zich uitdrukt in wat voor de goede
verstaander te lezen valt als ‘tekenen van de tijd’ – zijn zij altijd al met dat
goede leven verbonden.
Politiek moet steeds opnieuw ontstaan en we moeten inzien dat we
steeds weer beginners zijn. Niemand moet zich laten aanpraten als bouwvakker te zijn ingehuurd om een gebouw volgens een voorgegeven bouwtekening af te bouwen. Pas wie minstens figuurlijk met lege handen kan
staan, kan dat waarvan zij of hij leeft ontvangen. Het was het motto van
de bedelorden: ‘Neem in je beurs geen gouden, zilveren of koperen munten mee, schaf je voor onderweg geen reistas aan, geen extra kleren, geen
sandalen en geen stok’ (Mattheüs 10: 9 en 10). Waar mensen gemeenschap
stichten, voor elkaar verantwoordelijkheid dragen, hart hebben voor elkaar, elkaar zorg verlenen en elkaar liefhebben, geven zij er blijk van als
beeld van God erop te zijn gericht diens wetten te gehoorzamen. Dan blijkt
zich samenleving te vormen als voorafschaduwing van het bonum commune in Gods rijk. De politiek is geroepen deze geïncarneerde dynamiek
te zien en te faciliteren.
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In de al genoemde lezing in Berkeley stelt Arendt de neiging aan de kaak
de eigen visie op het bestaan op te geven omdat deze niet overeenkomt met
de visie van anderen. Christenen die hun aangevochten geloof willen redden door de scepsis van de wereld over te nemen: Arendt spreekt in dat verband van de neiging de oase tot woestijn te maken vanuit de zelfopgelegde
plicht in de woestijn te overleven. Terwijl, zegt ze, het erom gaat vanuit
de oasen de woestijn te overwinnen door onze amor mundi, de liefde voor
de wereld die we nu juist dankzij de oase kunnen ontdekken. Juist door
niet van deze wereld van chaos en dood te zijn, kan de kunst, de filosofie
of de religie betekenis hebben voor de wereld. De lutherse theoloog Bernd
Wannenwetsch ontwikkelde een visie op christelijke politiek die in deze
lijn ligt: wat de gelovige in de eredienst en de prediking aangereikt krijgt,
krijgt in zijn handelen in de wereld betekenis voor de wereld en geeft aldus
die wereld in religieuze zin betekenis.9 In deze visie is, net als bij Arendt,
de liefde tot de wereld uiteindelijk toch een opdracht: de opdracht om de
wereld zo te maken dat zij onze liefde waard is.
Arendts vraag echter waarom er eigenlijk iemand is en niet veeleer niemand, suggereert dat het mogelijk is de wereld te zien als een plaats die
omwille van zichzelf onze liefde vraagt: om dat wat er in haar bezig is zich
te ontwikkelen, wat ontkiemt en zich aan tot nog toe ongedachts en ongerealiseerds aandient. ‘Alles maak ik nieuw.’ Waar mensen relaties aangaan,
elkaars zwakheid en kracht erkennen als onderdeel van het mysterie van
hun menselijke waardigheid, verantwoordelijkheid voor zichzelf en elkaar
nemen en daardoor de samenleving van de toekomst vorm krijgt, daar zou
een Magnificat moeten klinken. Christenen in de politiek zouden om deze
grote daden God moeten prijzen en dat wil politiek gesproken zeggen: ze
eer bewijzen door ze te koesteren en ze naar vermogen te beschermen.
Besluit
Veel christelijke politiek lijkt nog altijd op een verkapte manier uit te gaan
van de gedachte dat God regeert en Christus koning is via de christenen in
de politiek. Dit gaat echter uit van een verkeerd beeld van de incarnatie en
zou, juist met het oog op de toekomst van een waarachtig christelijke politieke praktijk, definitief moeten worden losgelaten. Christelijke politiek
kan een goddeloze samenleving niet van de ondergang redden. Dat is ook
niet nodig, want de samenleving is niet van God los.10
Democratische politiek kan echter niet zonder dat wat de Amerikaanse
politicoloog en journalist Walter Lippmann (1889-1974) in 1955 ‘het mandaat van de hemel’ noemde. Zij kan burgers alleen binden indien ze met
goed geweten kan beweren dat ze voor het goede staat.11 Dit goede voor de
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gemeenschap, het bonum commune, is niet het interne doel van de politiek
– niet de uitkomst van een liefst zo ongestoord mogelijk volgen van een
specifiek politiek programma, ook niet een christelijk programma – maar
haar blijvende norm. Draagt de politiek bij aan het bonum commune
Christelijk politiek kan niet een
zoals dat aan het licht aan het kogoddeloze samenleving van de
men is in het verlangen van mensen
naar toekomst en in hun inspanninondergang te redden
gen om in het licht van de toekomst
die zich aandient een gezamenlijke
weg te gaan? Het is deze vraag die christelijk gesproken de politiek vooruitdrijft. Deze vraag is niet achterhaald, maar stelt zich dringender dan
ooit. Van onze bereidheid en ons vermogen deze vraag productief te maken, hangt de toekomst van christelijke politiek uiteindelijk af.
Noten
1

Voor de crisis waartoe een dergelijke
visie op het leven leidt, zie Michael
Foley, The age of absurdity. Why modern
life makes it hard to be happy. Londen:
Simon & Schuster, 2010.
2 Summa theologiae, iii, q. 1, art. 1.
3 Hannah Arendt, The promise of politics.
New York: Schocken Books, 2005, m.n.
93-200: ‘Introduction into politics’. Deze
uitgave is gebaseerd op aantekeningen
die Arendt maakte in de eerste helft van
de jaren vijftig van de vorige eeuw.
4 Vergelijk Margaret Canovan, Hannah
Arendt. A reinterpretation of her political
thought. Cambridge: Cambridge University Press, 1992.
5 Arendt 2005, pp. 111-113.
6 Armando Salvatore, The public sphere.
Liberal modernity, Catholicism, Islam.
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New York: Palgrave Macmillan, 2007. Het
is vanwege de huidige discussie hierover
de moeite waard nadrukkelijk te vermelden dat Salvatore soortgelijke ontwikkelingen ziet in moslimsamenlevingen.
Arendt 2005, pp. 201-204.
Arendt 2005, p. 96.
Bernd Wannenwetsch, Political worship. Ethics for Christian citizens. Oxford: Oxford University Press, 2004;
zie het artikel van Herman Paul in deze
cdv-bundel.
Het is opmerkelijk dat deze logica niet
alleen valt aan te wijzen in traditionele
vormen van de christelijke politiek, maar
bijvoorbeeld ook in het recente pamflet
van Huub Oosterhuis, Red hen die geen
verweer hebben (Utrecht: Ten Have, 2012).
Walter Lippmann, Essays in the public
philosophy. New York: The New American Library, 1955, p. 138.
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Opnieuw christelijk in een
postchristelijke setting
De anglicaanse theoloog Oliver O’Donovan levert een nieuwe
manier waarmee christelijke politiek herkenbaar kan worden. Ooit hoopte de christendemocratie de samenleving in
christelijke zin te kunnen omvormen. Dat is uitgemond in
een cultuurchristendom dat alle zeggingskracht heeft verloren. Christenen zouden openlijker kunnen putten uit hun
religieuze bronnen. Deze expliciete christelijkheid hoeft niet
de vorm van getuigenispolitiek aan te nemen. Zij kan ook
worden aangebracht als natuurlijke context rond concrete
politieke argumenten en voorstellen van christenen. Op die
manier staat zij in dienst van werkelijke communicatie in
het publieke domein.
door Ad de Bruijne
De auteur is hoogleraar ethiek en spiritualiteit aan de Theologische Universiteit
Kampen.

De christelijke politiek in Nederland staat onder druk. De christendemocratische stroming kalft al enkele decennia af en zag zich in de
verkiezingen van 2012 geconfronteerd met een triest laagterecord aan
stemmers. Dat noopt tot bezinning, waarbij wij in principe drie kanten
op kunnen. Wij kunnen niets doen en afwachten waar de ontwikkeling
eindigt, in de hoop op een onwaarschijnlijke maar nooit uit te sluiten wending. Wij kunnen ook concluderen dat christelijke politiek in Nederland
haar tijd gehad heeft en ons als christenen voegen in politieke stromingen
zonder expliciet christelijk profiel. Ten slotte kunnen wij zoeken naar
wegen om het christelijke karakter van de stroming in de gewijzigde context op een nieuwe manier te laten uitkomen. Deze laatste optie verdient
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volgens mij de voorkeur. Behalve ambachtelijke analyse van de context
vergt zij een heroriëntatie op oude en nieuwe theologische en filosofische
bronnen. Het is goed om daarbij ook het denken van de hedendaagse anglicaanse theoloog-ethicus Oliver O’Donovan te verwerken.
O’Donovan stond mede aan de wieg van de recente opleving van het
genre ‘politieke theologie’ in de westerse wereld, vooral dankzij zijn boek
The desire of the nations uit 1996.1 Dit boek is qua opzet en strekking vergeleken met Augustinus’ De stad van God, de klassieke brontekst voor christelijke publieke bezinning. O’Donovan is zelf een Augustinus-specialist en
geeft inderdaad vanuit augustiniaanse grondgedachten antwoord op de
veranderende context in de laatmoderne westerse wereld. In het vervolg
bouw ik op mijn beurt voort op de denklijnen van O’Donovan.2
Verschuivingen in de postchristendomcontext
In de teloorgang van de christendemocratie herkennen wij een historische contextwisseling, die al begon bij de verlichting en die zich sinds de
jaren zestig van de twintigste eeuw versneld doorzet. De nieuwe context
wordt aangeduid met termen als ‘postchristelijk’, ‘postconstantiniaans’ en
‘postchristendom’.3 De periode waarin het christelijk geloof in de westerse
wereld cultureel en politiek dominant was loopt ten einde. Juist in het licht
van de oorspronkelijke inzet van de christendemocratie impliceert dat een
probleem. Zij ontstond in de negentiende eeuw vanuit de ambitie om in de
tijd na de verlichting alsnog het publieke belang van de christelijke religie
te waarborgen. Enerzijds pasten rooms-katholieken en protestanten zich
aan de nieuwe tijd aan, bijvoorbeeld met hun principes van subsidiariteit
en soevereiniteit in eigen kring, die recht deden aan de moderne gedifferentieerde samenleving. Zo kreeg de institutionele kerk een bescheidener
publieke plaats en moest de overheid ruimte laten aan andere samenlevingsverbanden en aan verschillende levensbeschouwelijke tradities.
Anderzijds echter claimde men het recht voor elke traditie om op alle
levensterreinen openlijk vanuit de eigen religieuze bronnen en normen
te putten. Langs die weg streed men voor het behoud van het christelijke
karakter van de natie en zelfs voor publieke herkerstening. En met succes.
Kuyper en Schaepman mobiliseerden de latente christelijke massa’s en bewerkten langs de route van een pluraal maatschappijmodel inderdaad een
resultante waarin het christelijke ook publiek doorwerkte. Zelfs het liberalisme werd daarbij gedwongen zijn zelfbeeld van neutraliteit en algemeen
menselijkheid te relativeren en zichzelf op te vatten als slechts één van de
levensbeschouwelijke maatschappelijke tradities.
In de loop der tijd onderging deze strategie echter steeds weer aanpas-
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singen. Vooral sinds de eens christelijke massa’s zelf seculariseerden en
bovendien medeburgers zichzelf nauwelijks meer begrepen als behorend
tot een ideologisch bepaalde stroming of ‘zuil’, leverde de christendemocratie in de praktijk steeds verder in op het oorspronkelijke ideaal. Publieke verwijzingen naar Bijbelse en kerkelijke bronnen en normen vervaagden. Politieke doelen werden minder uitgesproken christelijk. Het oude
ideaal van een langs de route van een pluraal model te bereiken christelijke
natie verbleekte tot het cultuurchristelijke ideaal van een joods-christelijke traditie waarmee velen zich zouden kunnen verenigen. Niet zozeer
De nadruk ligt steeds meer
rechtstreekse christelijke overtuiop het maatschappelijke nut
gingen als wel afgeleide waarden
van religie en niet meer op
kwamen centraal te staan. Daarbij
zorgde een tijdlang het communitahet publieke belang van het
risme met zijn nadruk op de noodchristelijk geloof
zaak van gemeenschapsvorming in
het maatschappelijk middenveld
voor een ondersteunend perspectief. Ook lag de nadruk steeds meer op het
maatschappelijke nut van religie als zodanig en niet meer zo nadrukkelijk
op het publieke belang van het christelijk geloof.4
Radicale voorstellen en het prijsgeven van politiek
Juist deze beweging roept binnen de genoemde recente politiek-theologische bezinning op de ‘postchristendom’-context kritiek op. Zij beschouwt
het als laatste schans in een achterhoedegevecht, die binnenkort ook zal
vallen. Bovendien menen de ‘postchristendom’-theologen dat zulke cultuurchristelijke idealen een onaanvaardbare aanpassing inhouden van het
authentieke evangelie van Christus zelf. In het alternatief dat zij naar voren brengen speelt de kerk een centrale rol. Anders dan binnen de negentiende-eeuwse christendemocratie geldt deze voor hen niet als deelstructuur binnen het geheel van samenlevingsverbanden maar als alternatieve
samenleving in zichzelf. Zij vormt de enige plek van waaruit christenen
in een postchristelijke samenleving christelijk en tegelijk publiek kunnen optreden.5 Interessant is overigens dat ook Abraham Kuyper al een
tijd voorzag waarin christelijke maatschappelijke organisaties nauwelijks
meer effectief zouden zijn. In die tijd past ook volgens zijn model een concentratie van het christelijke leven op de kerk.6
Sommige hedendaagse voorstanders van dit accent zien daarom zelfs
helemaal af van politieke verantwoordelijkheid en benadrukken de missionaire en diaconale taak van de kerk. Daarbij oordelen zij met terugwerkende kracht meestal ook negatief over de gehele westerse geschiedenis sinds
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Constantijn de Grote, waarin christelijk geloof, cultuur en politieke macht
een bondgenootschap aangingen. Anderen pleiten echter juist voor politieke actie, maar dan vanuit de kerk. Mijns inziens komen hun voorstellen
daarbij uiteindelijk toch neer op een afscheid van politieke verantwoordelijkheid in de gangbare zin van het woord. Christelijke gemeenschappen
moeten volgens hen via extern gerichte activiteiten binnen de eigen lokale
context bijdragen aan stabiliteit, rechtvaardigheid, vrede en welvaart in
de samenleving. Dat raakt weliswaar de politieke sfeer, maar impliceert
nog geen politiek in de gebruikelijke zin van wetgevende of uitvoerende
machtsuitoefening.
Deze voorstellen zijn aantrekkelijk omdat zij inspelen op de
postchristendomcontext en de meer marginale positie van christenen.
Langs de route van officiële politieke verantwoordelijkheid zullen
christenen steeds minder kunnen bereiken. Desondanks blijven zij bij
deze benadering zoeken naar manieren om politieke resultaten te boeken en zo bij te dragen aan hun samenleving. Inderdaad biedt de christelijke gemeenschap zelf daarbij de voor de hand liggende primaire
bedding. Een kleine christelijke minderheid in een geseculariseerde
grote stad zal christelijke politieke idealen met betrekking tot het samenleven van verschillende culturen langs officiële politieke wegen
nauwelijks kunnen doorzetten, maar via kleinschalige initiatieven
van geloofsgemeenschappen die mensen uit de eigen buurt bij elkaar
brengen, kan zij juist wel effectief zijn. Een dergelijke ‘andere’ politiek
vanuit de kerken lijkt mij daarom waardevol als nieuwe bedding voor
christelijke publieke inzet in de postchristendomcontext. Toch is het
onbevredigend om het daarbij te laten, want dan zouden wij onder druk
van deze context de christelijke politieke inzet via de gangbare ‘officiële’ politieke structuren voortijdig prijsgeven. Al sinds de vroege kerk
zijn christenen juist meestal ingegaan op kansen om verantwoordelijkheid te dragen voor regerende en wetgevende taken binnen hun samenleving. Zij beschouwden deze kansen als mogelijkheden die God in zijn
voorzienigheid opende. Daarbij hebben zij de wijsheid uit de sfeer van
evangelie en kerk nadrukkelijk ingebracht. Met de zojuist genoemde
herdefiniëring van christelijke politieke inzet tot lokale actie vanuit
de kerk breken wij met deze traditie en ontstaat er geen werkelijk politieke uitweg voor de impasse van de christendemocratie. Een dergelijk
afscheid van politieke verantwoordelijkheid in de traditionele zin lijkt
mij een onnodig grote stap in de richting van dualistische opvattingen
over de verhouding tussen kerk en wereld.
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O’Donovans alternatief
Met deze analyse kom ik in de buurt van O’Donovan, die met een intrigerende combinatie van accenten een vruchtbaardere weg opent. Met de
klassieke christendemocratie deelt hij de expliciet-christelijke publieke
oriëntatie, maar tegelijk steunt hij daarbij niet op een levensbeschouwelijk pluraal georganiseerd maatschappijmodel, waarvan wij vaststelden
dat het vandaag vervaagt. En met de zojuist genoemde theologen erkent
O’Donovan de noodzaak van contextuele aanpassing, maar anders dan zij
oordeelt hij niet negatief over de christelijke cultuur en samenleving van
vroeger. Ook beseft O’Donovan dat een cultuurchristelijke benadering
machteloos blijft en het evangelie zou kunnen vertekenen, maar tegelijk
laat hij zien dat juist een postchristelijke wereld niet loskomt van haar
verleden en zich daartoe altijd op de een of andere manier blijft verhouden.
Juist dat feit verklaart verschillende actuele politieke patstellingen. Christenen zijn als kenners van die traditie bij uitstek toegerust en geroepen om
daarin te hulp te schieten. Zelfs beschouwt ook O’Donovan de kerk als een
publieke instantie en als primaire context van christelijk leven, maar hij
houdt daarbij tegelijk de noodzaak overeind van christelijke politieke verantwoordelijkheid in de sfeer van overheid, parlement en wetgeving.
Wel is het zo dat O’Donovans theologie de context van het Verenigd
Koninkrijk weerspiegelt. Dat blijkt waar hij de publiek erkende positie van
de Engelse staatskerk verdedigt, en waar hij zich voorstander toont van
gekozen volksvertegenwoordigers die zich niet of slechts losjes organiseren in politieke partijen. Deze accenten zijn in de Nederlandse setting niet
behulpzaam. Volgens mij volgen zij echter niet noodzakelijk uit zijn politieke theologie.
Christus’ koningschap en het saeculum
Het meest intrigerende aspect van O’Donovans politieke theologie ligt in
het feit dat hij het eigene van het seculiere fenomeen ‘politiek’ begrijpt
vanuit Gods regering en Christus’ koningschap. Voor ‘politiek’ in oorspronkelijk ‘christelijke’ naties is dat accent extra inzichtgevend. ‘Politiek’ houdt in dat mensen over mensen regeren en daarbij rechtzettende,
wetgevende en uitvoerende autoriteit bezitten. Volgens O’Donovan kan
dit fenomeen geen natuurlijke geschapen werkelijkheid zijn. Anders dan
de moderne christendemocratie volgt hij hier niet Aristoteles en Thomas
van Aquino, maar Augustinus. Overigens vindt hij daarin de vader van de
Nederlandse christendemocratie, Abraham Kuyper, aan zijn zijde.7 Politiek vormt een tijdelijk onnatuurlijk verschijnsel voor de periode tussen
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de intrede van het kwaad in de wereld en de toekomstige nieuwe schepping. Augustinus schrijft dat mensen niet bestemd zijn om te regeren over
andere mensen, maar over dieren.8 In de oorspronkelijke en toekomstige
menselijke samenleving erkende en erkent iedereen Gods koningschap,
waarmee menselijke politieke autoriteit overbodig is. Sporen van deze
zuinige kijk op menselijke politiek treffen wij aan in het Oude Testament,
bijvoorbeeld in de terughoudendheid bij de instelling van een menselijk
koningschap in Israël. Het tijdvak tussen zondeval en herschepping heet
vanouds het ‘saeculum’. Politiek is dus per definitie ‘seculier’, bepaald door
de mogelijkheden en beperkingen van deze interim-periode.
Tegelijk is het God zelf die dit fenomeen mogelijk maakt, als blijk van
goedheid tegenover zijn gevallen schepping. Langs deze weg wordt het
kwaad bestreden, ingetoomd en voorlopig rechtgezet. Daardoor ontstaat
er tijdens de geschiedenis onder de condities van de zonde toch telkens
ruimte voor leven en samenleven.
Volgens O’Donovan zet God tijdens het saeculum een weg uit om de
volken opnieuw onder zijn gezag te brengen. Deze weg loopt eerst via het
aardse volk Israël onder leiding van het koningshuis van David. Vervolgens
bereikt zij haar doel in Jezus Christus, de definitieve troonopvolger van
David. Hij komt niet alleen over Israël maar over alle volken regeren. Hij is
Gods zoon, zodat in Hem weer terugkomt wat eigenlijk normaal was: een
menselijke samenleving onder rechtstreeks gezag van God. Deze benadering betekent dat Christus’ komst de politieke autoriteiten van het saeculum onder spanning zet. Achter de schermutselingen in de aardse politiek
speelt zich een transcendente strijd af. De filosoof Ernst Voegelin spreekt
van een ‘godenstrijd’. Toch mag deze spanning niet voortijdig worden beslecht, bijvoorbeeld door een radicaal afscheid van aardse politiek of zelfs
een revolutie tegen de bestaande politieke autoriteiten. Christus’ regering
is namelijk weliswaar als hemelse werkelijkheid begonnen, maar ontvangt
tegelijk tot aan het einde van de geschiedenis nog geen zichtbare aardse
vorm. In zijn geduld met een mensheid die Hem miskent, laat God het saeculum ook onder Christus’ hemelse regering nog doorlopen en wacht Hij
ermee het kwaad definitief recht te zetten. Ook onder Christus’ gezag blijft
aardse politiek dus vooralsnog nodig om voorlopige vormen van recht,
stabiliteit en levensruimte mogelijk te maken.
Christelijke politiek
Wel ontstaat hiermee een nieuwe mogelijkheid, die met name de westerse
geschiedenis gestempeld heeft. Het wordt nu denkbaar dat christenen
politieke verantwoordelijkheid dragen in het saeculum en tegelijk zelf
het gezag van Christus erkennen en zich door Hem laten leiden, ook bij
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de uitoefening van deze verantwoordelijkheid. Dat is de kern van christelijke politiek. Deze kan niet inhouden dat christenen een poging doen
dit saeculum voortijdig te beëindigen om nu al langs politieke weg een
aardse politieke gestalte voor het rijk van God af te dwingen. Maar wel is
het onontkoombaar dat zij hun uitoefening van politieke autoriteit in het
saeculum voortaan gaan zien in het licht van Christus’ werk en van zijn
bedoelingen met de aarde. In hun politiek mengt zich wijsheid van boven,
waardoor hun politiek van karakter verandert. Zelfs kunnen aardse – ‘seculiere’ – samenlevingen daardoor trekken aannemen waarin het evangelie
van Christus doorwerkt. Daarvan zijn veel voorbeelden te geven. Christelijke wijsheid werkt onder meer door in de westerse gedachte dat overheid en
burgers voor Gods ogen een verbond met elkaar aangaan. In de moderne
democratie en het moderne publieke debat herken je de kerk van Pinksteren, waarin ieders stem mag klinken. Ook vertonen westerse opvattingen
rond barmhartigheid, zorg en oorlogsrecht duidelijk Bijbelse trekken. En
in discussies tussen links en rechts over een grotere of juist bescheidener
overheid echoën de eerder gesignaleerde Bijbelse ambivalenties rond het
fenomeen ‘aardse politiek’.
Tegelijk snijdt de moderne samenleving de banden met deze voedende
christelijke invloed bewust door. Dat leidt tot allerlei impassen, bijvoorbeeld
in de zorg. Daar bestond een christelijk beïnvloed evenwicht van verschillende lijnen: barmhartigheid voor geschonden leven, strijd tegen ziekte en
dood vanuit Christus’ overwinning, persoonlijke verantwoordelijkheid,
solidariteit in de schuld, en aanvaarding van lijden en sterven in de hoop op
Gods nieuwe wereld. Dit evenwicht gaat onder invloed van de dechristianisering meer en meer verloren. Juist christenen kunnen hier vanuit hun kennis van de oorspronkelijke bronnen een verhelderende bijdrage bieden en in
dat licht ook overtuigende politieke antwoorden voorstellen.
Expliciet christelijk
In de lijn van O’Donovan vergen dergelijke bijdragen dat christenen in
het publieke en politieke debat openlijk putten uit hun religieuze bronnen. Dat houdt dus een breuk in met de genoemde tendens om juist steeds
meer impliciet te opereren. Eigen christelijke overtuigingen worden in
toenemende mate vertaald in neutrale, algemeen toegankelijke concepten.
De wortels van deze strategie liggen al bij Kuypers leer van de algemene
genade en bij de rooms-katholieke natuurrechttraditie. Op basis daarvan
ging men ervan uit dat christenen en niet-christenen dezelfde werkelijkheid delen en elkaar tot op zekere hoogte met redelijke argumenten kunnen begrijpen en overtuigen. O’Donovan ontkent dat niet, maar benadrukt
tegelijk dat hierbij veelal ook sprake is van historische christelijke invloeChristen Democratische Verkenningen | Herfst 2012

Ad de Bruijne
Opnieuw christelijk in een postchristelijke setting

181
den op het denken van niet-christenen. Waar deze wegebben, spreekt een
dergelijke consensus niet meer vanzelf. Bovendien ziet hij deze consensus,
ook waar zij wel voortkomt uit het feit dat christenen en niet-christenen
dezelfde werkelijkheid delen, niet als vast natuurgegeven. Het gaat om een
geschenk dat God in zijn voorzienigheid op een contingente manier geeft.
Je weet dus niet bij voorbaat wanneer en waar zij zich zal voordoen en kunt
daarop dus ook niet je hele publieke strategie bouwen. Beter is het om als
christenpoliticus ook in de politieke context royaal voor de dag te komen
met je christelijke bronnen.
Het probleem is dat wij een dergelijke expliciete stijl haast alleen kennen in de vorm van getuigenispolitiek. Daarmee gebruiken christenen
het politieke forum om vergaande en in de aardse praktijk onbereikbare
christelijke idealen als norm aan de natie voor te houden. Rond concrete
politieke items leggen zij het land de publieke christelijke claim op om
Gods wil te respecteren. Dat strijdt met de bescheiden strekking van christelijke politiek tijdens het saeculum. Expliciete christelijkheid kan echter
ook andere vormen aannemen. Zij kan worden aangebracht als natuurlijke
context rond concrete politieke
argumenten en voorstellen van
Getuigenispolitiek strijdt
christenen. Dan staat zij in dienst
met de bescheiden strekking
van werkelijke communicatie. In
de huidige postmoderne context
van christelijke politiek
is immers het inzicht gegroeid dat
tijdens het saeculum
wederzijds verstaan niet ontstaat
door elkaar met kleurloze rationaliteit te ontmoeten op neutraal terrein, maar juist door een echte uitwisseling met de ander in diens eigenheid, anders-zijn en specifieke context. In
dat kader kan een expliciet christelijke inbedding zelfs bijdragen aan de
aantrekkelijkheid en de overtuigende kracht van politieke argumentaties
van christenen.
Transparante christenen
Deze meer expliciet-christelijke inbedding van concrete argumentaties
en voorstellen vergt van christelijke politici dat zij ook in hun persoonlijke
optreden en gezamenlijke stijl hun christen-zijn niet verstoppen. Dat is
eens te meer belangrijk omdat het bij praktische politieke items niet altijd
mogelijk is om deze op argumentatief niveau ‘christelijk’ te benaderen.
Juist dan vormen de persoon van de christelijke politicus zelf en de stijl
van de christelijke politieke partij de context waarin hun bijdragen staan.
Dat kan alleen wanneer christenpolitici zich als persoon herkenbaar laten
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vormen door het christelijke verhaal. Ook als concrete voorstellen slechts
zakelijk kunnen blijven, zouden zij als personen transparant moeten zijn
tot op God. Daarbij denk ik bijvoorbeeld aan de stijl waarin zij samenwerken, debatteren, belangen nastreven, conflicten aangaan en bijleggen,
andere opvattingen tegemoet treden, omgaan met eigen fouten en met die
van anderen, en betrokken zijn op hun naasten in de context van politiek
en samenleving.
In een niet meer christelijke context spreekt christelijke transparantie
minder vanzelf dan ooit. Je wordt gevormd door de sfeer waarin je verkeert. Daarom moeten christelijke politici er nadrukkelijk voor zorgen dat
hun persoon ook geworteld blijft buiten de seculiere, politieke context,
namelijk in de christelijke gemeenschap. Daarmee ben ik weer terug bij
het eerder aangewezen belang van de christelijke kerk in een postchristendomsituatie.
Het is mijn overtuiging dat O’Donovans grondgedachten goed passen bij de klassieke uitgangspunten van de christendemocratie. Tegelijk
bieden zij een alternatief voor enkele onderdelen uit de christendemocratische bagage die zich in de huidige postchristendomcontext juist tegen
haar keren. Daarbij denk ik aan het te naïef leunen op de algemene genade
en het gebrek aan visie op de publieke betekenis van de institutaire kerk
omdat alle kaarten gezet werden op christelijke maatschappelijke organisaties (Kuypers ‘kerk als organisme’). Ik verwacht dat een benadering in de
lijn van O’Donovan kan bijdragen aan een doorstart van de christendemocratie in de huidige context.
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De C van de Duitse CDU
Een christendemocratische partij kan alleen maar overtuigend overkomen wanneer zij meer over inhoud en doelstellingen dan over politieke marketing nadenkt en spreekt. Het
numerieke en sociale draagvlak van een volkspartij kan
daarom nooit een excuus zijn voor het ontbreken van basiswaarden en overtuigingen. Ondanks het van de hand wijzen
van ideologieën en ondanks het politieke pragmatisme dat zo
kenmerkend is voor een burgerlijke en christelijke volkspartij,
moeten christendemocratische partijen niet alleen de vraag
beantwoorden hoe ze verkiezingen kunnen winnen, maar veeleer waarom ze verkiezingen willen winnen.
door Günther Krings
De auteur is plaatsvervangend fractievoorzitter van de CDU/CSU in de Duitse
Bondsdag.

Op 22 september 2011 hield paus Benedictus xvi tijdens zijn bezoek
aan Duitsland een rede voor de Bondsdag. In die toespraak, die een historisch-filosofisch karakter had, heeft de paus de parlementsleden een paar
goede suggesties gedaan voor een christelijke politiek. Hij begon met een
verhaal uit het Oude Testament over de jonge koning Salomo, die bij het
bestijgen van de troon van God een wens mocht doen. Salomo wilde geen
rijkdom, een lang leven of de vernietiging van zijn vijanden. Hij wenste
juist wijsheid en inzicht om zijn volk goed te kunnen leiden. Dit verhaal
bevat veel aanknopingspunten voor een christendemocratische politiek.
Wijze lessen van koning Salomo
In de eerste plaats duidt de wens van Salomo op deemoed. Hij wilde bij de
mensen horen en ging er niet van uit dat hij alles al wist wat goed zou zijn
voor zijn volk. Dit is een duidelijke afwijzing van alle ideologieën die een
onwrikbaar wereldbeeld hebben dat ze aan de wereld en ook aan de men-
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sen willen opleggen. Ook de christendemocraten accepteren het individu
met alle sterke en zwakke punten en nemen afstand van opgelegde maatschappijmodellen.
Salomo neemt met zijn wens ook een pragmatische fundamentele instelling in. Een politiek die zich op de zorgen en behoeften van de mensen
richt, moet voor verandering vatbaar zijn. Gezien de voortdurende nieuwe
uitdagingen kan die politiek niet aan eenmaal geformuleerde antwoorden blijven vasthouden. Zij moet op problemen reageren en oplossingen
ontwikkelen. Zo zijn op dit moment de zorgen die de mensen zich in deze
financiële crisis maken over de stabiliteit van hun valuta, bijzonder actueel. Zij zoeken oriëntatiebakens en antwoorden op hun terechte vragen.
Uit de dialoog tussen de jonge koning en zijn God blijkt eveneens dat
wij politiek niet vanuit onszelf bedrijven. De christendemocratische
politiek is met name gebaseerd op het fundament van een duidelijk
christelijk mensbeeld. In een periode waarin er nauwelijks nog levensgebieden zijn die niet door een permanente vereconomisering worden
beïnvloed, is dat belangrijker dan ooit. Ik ben er namelijk van overtuigd
dat een christendemocratische politiek belangrijke antwoorden kan
geven op de gevaren die een pure vereconomisering van ons leven met
zich meebrengt en dat die politiek veel verder gaat dan alleen maar
economische kwesties. Buiten de economie om zijn er trouwens genoeg
andere belangrijke waarden: juist bij bio-ethische vraagstukken zoals
de pre-implantatiediagnostiek, waarbij de kwaliteit van leven centraal
staat, zijn wij ons daarvan bijzonder bewust. Dat geldt echter evenzeer
voor de mensenrechten, het onderwijsbeleid, het behoud van feestdagen en het gezinsbeleid. Deze thema’s hebben allemaal hun eigen
waarde die niet in geld is uit te
drukken.
Het CDU-programma is op baSalomo vroeg God om wijsheid
en
inzicht om zijn volk vanuit zijn
sis van het christelijk mensbeeld
hart te horen en op goede wijze
pragmatisch afgestemd op de
te kunnen leiden. Hij heeft dus
zorgen en behoeften van mensen
bewust geen concrete instructies
van God gewenst. Hij wilde zelf
de juiste conclusies kunnen trekken. Ook christendemocratische partijen als de cdu of het cda zijn allesbehalve kerkelijke partijen die hun
politieke programma’s direct in Rome of door een gereformeerde kerkenraad laten schrijven. Het programma van de cdu is op basis van het
christelijk mensbeeld pragmatisch afgestemd op de zorgen en behoeften van de mensen.
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Het belang van waarden voor een burgerlijke en christelijke
volkspartij
De toespraak van de paus heeft ook op mij als protestant een diepe indruk
gemaakt. In die toespraak is hij op de vraag ingegaan wat er nu precies
gerechtvaardigd is: ‘Uit de geschiedenis blijkt dat rechtsordes bijna altijd
een religieuze grondslag hebben gehad: middels een blik op de Godheid
wordt bepaald welk recht er op de mensen van toepassing is. In tegenstelling tot andere grote godsdiensten heeft het christendom echter aan de
staat en maatschappij nooit geopenbaard welke rechtsorde gehanteerd
moet worden. In plaats daarvan heeft het christendom erop gewezen dat
de natuur en de rede de enige ware rechtsbronnen zijn – er is gewezen op
het verband tussen de objectieve en subjectieve rede, waarbij uiteraard wel
wordt verondersteld dat beide aspecten in de scheppende rede van God
verankerd zijn.’
Paus Benedictus xvi heeft zo vanuit een christelijk perspectief een
indrukwekkende rechtvaardiging gegeven van onze moderne democratische rechtsstaat. Hij heeft daarmee echter ook duidelijk gemaakt dat deze
rechtsstaat van waardebeginselen leeft die de staat zelf niet kan creëren
noch in stand kan houden (Böckenförde). Over de aanwezigheid en de inhoud van deze waarden kan ook niet democratisch worden gestemd. ‘In
plaats daarvan zijn zij te danken aan een in de aard van de menselijke rede
besloten liggend staatsoverschrijdend inzicht in het goede en het kwade
en wel met betrekking tot de mensen en de menselijke samenleving’
(Schallenberg) en juist dat besef vormt ook de basis voor de bijzondere taak
en de speciale kracht van christendemocratische partijen.
Op deze grondslag van waarden is de cdu, ook vanuit het perspectief van
het Duitse onderzoek dat door Tilman Mayer en Franz Walter naar politieke
partijen wordt gedaan, ‘de succesvolste volkspartij in de geschiedenis van
de Bondsrepubliek Duitsland’. Het succes van de democratie in Duitsland
is ook het succes van de cdu, die als unie de verschillende geledingen in de
samenleving bij elkaar wil brengen: katholieken en protestanten, werkgevers en werknemers, West- en Oost-Duitsers. De Christlich Demokratische
Union is derhalve bewust geen ‘partij’ in de engste zin van het woord, maar
een unie die uit meerdere groepen uit de samenleving is gevormd. Ook, of
misschien wel juist, vandaag de dag is dat uitgangspunt in onze buitengewoon gedifferentieerde en pluralistische maatschappij nog actueel. De cdu
moet echter wel voortdurend op haar hoede zijn dat de unie- en volkspartijgedachte niet verloren gaat als gevolg van de veelheid aan belangen, opties
en groeperingen. Aan de ene kant leidt een toename van het aantal partijen
tot kleinere stemmenpercentages, terwijl er aan de andere kant bij de leden
en sympathisanten ook altijd sprake is van heterogene belangen en motieChristen Democratische Verkenningen | Herfst 2012
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ven. Daarom is het belangrijk om steeds weer nieuwe ideeën te ontwikkelen
over de identiteit van de christendemocratie en over de inhoud van de cdupolitiek. Wat de dagelijkse politieke gang van zaken betreft, moet er meer
zijn dan alleen tactische vragen over het behoud van de macht of over het
behalen van een meerderheid. Het numerieke en sociale draagvlak van een
volkspartij kan nooit een excuus zijn voor het ontbreken van basiswaarden
en overtuigingen. Ondanks het van de hand wijzen van ideologieën en ondanks het politieke pragmatisme dat zo kenmerkend is voor een burgerlijke
en christelijke volkspartij, moeten wij niet alleen de vraag beantwoorden
hoe de cdu verkiezingen kan winnen, maar veeleer waarom de cdu verkiezingen wil winnen. De kiezers moeten beseffen dat het niet alleen om politiek-technische redenen beter is wanneer een christendemocratische unie
regeert. Daarbij moet wel onderkend worden dat er uitgangspunten zijn die
voor ons dermate belangrijk zijn dat wij voor het behoud ervan als het moet
een verkiezingsnederlaag op de koop toe nemen. Want iemand die met de
tijdgeest probeert te trouwen, blijft snel als weduwnaar achter.
Christendemocraten mogen niet aan algemene en vrijblijvend geformuleerde basisbeginselen blijven vasthouden, maar moeten voortdurend
op nieuwe problemen en uitdagingen antwoorden geven die de mensen
ook kunnen begrijpen. De christelijke waarden en de daarvan afgeleide
abstracte principes dienen op basis van concrete voorstellen in de praktijk
gebracht te worden: de primaire overtuigingen van de christendemocratie
zoals vrijheid, veiligheid, de sociale markteconomie, de bescherming van
de schepping, duurzaamheid en de Europese eenwording kunnen in een
praktijkgericht beleid worden vertaald dat dicht bij de burgers staat.
Vrijheid en veiligheid
Het geloof in de vrijheid en de zelfbestemming van elk door God geschapen
individu is een ‘handelsmerk’ van de christendemocratie. Daarom laat de cdu
het aan de mensen zelf over op welke manier zij hun leven inrichten en schrijven wij ze niet voor hoe zij dat moeten doen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de
wijze waarop ouders hun kinderen willen opvoeden en uiteraard ook voor de
kinderopvang. De middeling van de inkomsten van echtgenoten in de Duitse
inkomstenbelasting zorgt ervoor dat het belastbare inkomen gelijkelijk over
beide partners verdeeld wordt. Wanneer een van de twee besluit om niet te
gaan werken wordt dat in ieder geval gedeeltelijk via deze fiscale oplossing gecompenseerd. Hierdoor hebben ouders de mogelijkheid om op een financieel
haalbare manier aan een van de twee de zorg voor de kinderen toe te vertrouwen. Zo kunnen ouders bepalen of zij zelf voor hun kinderen zorgen of dat
zij dat voor een deel via kinderopvang regelen. Een aanvullende toeslag voor
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die opvang is wellicht niet nodig, maar de lasterlijke kritiek die op dat punt is
geuit, is dermate arrogant dat het lijkt alsof de criticasters beter dan de ouders
menen te weten wat voor hun kinderen het beste is. Het is niet de bedoeling
om de mensen te veranderen en aan
de politiek aan te passen; de politiek
Het geloof in de vrijheid en de
moet zich juist op de behoeften van
zelfbestemming van elk door
de mensen concentreren.
God geschapen individu is een
De cdu is op haar eigen onmiskenbare wijze ook de partij van de
‘handelsmerk’ van de christenveiligheid. Staten zijn van oorspong
democratie
niet gesticht met het oog op een economische herverdeling, maar om het
leven en de eigendommen van hun burgers te beschermen. Dat betekent dat
een staat die de gezondheid en de bezittingen van zijn burgers niet langer wil
of kan beschermen, zijn bestaansrecht heeft verloren. Die bescherming is ook
een kwestie van sociale gerechtigheid: welgestelde burgers kunnen veiligheid
kopen, alle anderen zijn van de bescherming door de staat afhankelijk. De cdu
is dan ook voorstander van een effectieve misdaadbestrijding die het evenwicht tussen vrijheid en veiligheid waarborgt. Daartoe behoort bijvoorbeeld
de recent ingevoerde mogelijkheid van een ‘waarschuwingsarrestatie’ voor
jongeren om een criminele loopbaan vroegtijdig in de kiem te smoren. Andere
voorbeelden zijn de controle op criminaliteitsintensieve gebieden (zodat er
geen rechteloze vrijhavens ontstaan) en een uitgebreidere gegevensbewaring
zodat ook internetcriminaliteit vervolgd kan worden. Het internet biedt immers zoveel mogelijkheden en kansen dat wij ervoor moeten waken dat er een
parallelle wereld ontstaat. Online en offline moeten dezelfde waarden en regels
gelden en ook gehandhaafd worden. De binnenlandse veiligheid is een van de
meest kenmerkende thema’s van christendemocratische partijen. Daar moeten wij ons dan ook intensiever en zelfbewuster sterk voor maken, alleen al om
te voorkomen dat er weer rechts-populistische partijen opgericht worden.
Sociale markteconomie en bescherming van de schepping
De principes vrijheid en veiligheid heeft de cdu op basis van de christelijke
sociale leer in het systeem van de sociale markteconomie geïntegreerd. De
cdu is dan ook de partij die dit economische en maatschappelijke model het
overtuigendst belichaamt. Juist in deze tijden van financiële crisis en buitensporige overheidstekorten zijn de ideeën van Ludwig Erhard en Wilhelm
Röpke weer bijzonder actueel. Die crisis op de financiële markt was alleen
maar mogelijk doordat er voorbij is gegaan aan essentiële beginselen van de
sociale markteconomie. Daartoe behoort bijvoorbeeld de verantwoordelijk-
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heid van de eigenaren. Ook bij de handel in effecten zijn winstmogelijkheden en verliesrisico’s onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat betekent dat
winsten op de financiële markt niet geprivatiseerd mogen worden als de verliezen op de maatschappij worden afgewenteld. Bovendien heeft de financiële markt slechts een dienende functie: die markt moet het functioneren van
de reële economie ondersteunen en mag niet als doel op zich een soort speelcasino exploiteren. Het kan niet de bedoeling van de sociale markteconomie
zijn dat er met speculaties meer wordt verdiend dan met concreet werk.
Bondskanselier Merkel en de cdu hebben inmiddels in hun strijd tegen de
ontketende markt een en ander bereikt, deels ook op eigen kracht. Er moet
echter nog veel gebeuren. Gebleken is dat financiële producten zeer gevaarlijke instrumenten zijn. Dat betekent dat die instrumenten net zo kritisch
getoetst moeten worden als bijvoorbeeld auto’s of andere gecompliceerde
technische apparaten. De sociale markteconomie biedt daarnaast ook de
juiste handvatten voor het oplossen van de staatsschuldencrisis.
Op basis van onze christelijke achtergrond staat de christendemocratie echter ook voor de bescherming van de goddelijke schepping. Het in stand houden
van de schepping is vanuit onze christelijke verantwoordelijkheid voor ons een
ethische plicht. Daarom is de omvorming van het energiesysteem inmiddels tot
een kernthema van de cdu uitgegroeid. In tegenstelling tot de Groenen zijn wij
echter niet vergeten dat ook de mens deel uitmaakt van de te beschermen schepping. Ook de leefomgeving van de mens moet dus in stand worden gehouden.
Ik kan er dan ook weinig begrip voor opbrengen wanneer er bijvoorbeeld om
padden en kamsalamanders te ontzien voor vijftig miljoen euro een snelwegtunnel wordt gebouwd, terwijl er voor de omwonenden, die toch behoefte aan
rust hebben, geen geld is om voor een adequate geluidsisolatie te zorgen. Uiteraard hoort de bescherming van het menselijk leven van begin tot eind ook tot de
bescherming van de schepping. Juist bij ethische kwesties rondom de pre-implantatiediagnostiek en steun bij euthanasie vanuit de zorgsector blijkt hoeveel
respect een maatschappij überhaupt voor een mensenleven heeft. Als wij als cdu
de taak om de zwaksten te beschermen niet langer serieus nemen, dan zouden
wij de ‘C’ in onze partijnaam ook niet meer verdienen.
Duurzaamheid: een verantwoordelijkheid voor komende generaties
Het in stand houden van de schepping houdt rechtstreeks verband met een
politiek die is gericht op duurzaamheid en op de verantwoordelijkheid voor de
komende generaties. De Duits-Amerikaanse filosoof Hans Jonas heeft in zijn
belangrijkste boek Das Prinzip Verantwortung op het klassieke dilemma binnen de politiek gewezen: politici nemen vandaag de dag veel besluiten die pas
over enkele decennia effect hebben. De mensen die de effecten van die besluiten
ondervinden, zijn nu vaak nog te jong om op het politieke besluitvormingsproChristen Democratische Verkenningen | Herfst 2012
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ces invloed te kunnen uitoefenen. Wanneer ze de kiesgerechtigde leeftijd bereiken, kunnen zij niemand meer ter verantwoording roepen omdat de huidige
beleidsmakers dan allang niet meer in functie zijn. Van dit dilemma kunnen
alleen de scherpe randjes worden afgehaald – het is nooit op te lossen – wanneer
de politici bereid zijn om verder te kijken dan successen op korte termijn met
het oog op de komende verkiezingen of een volgende peiling. Zij moeten bereid
zijn om voordelen op korte termijn te laten schieten om met het oog op de lange
termijn de juiste besluiten te nemen. Het verhogen van de pensioenleeftijd en
het invoeren van een schuldenplafond zijn concrete voorbeelden van een duurzame politiek. Duurzaamheid betekent zuinig zijn met de beschikbare middelen, een bij uitstek probaat conservatief beginsel.
De toekomst van de afzonderlijke landen ligt in Europa. Deze vanzelfsprekendheid hoeft niet opnieuw te worden gemotiveerd, maar hier moet
wel door elke generatie opnieuw voor gestreden worden. De huidige generatie groeit op met de eurocrisis. Ik ben er echter rotsvast van overtuigd
dat de toekomst van Europa niet alleen afhangt van de stabiliteit van zijn
valuta, maar ook minstens net zo veel van de stabiliteit van zijn rechtsorde.
Met name in een tijd waarin de euro om de haverklap gered moet worden,
mogen wij niet vergeten dat het bij de eu niet alleen om geld draait. Europa
is een gemeenschap van waarden en een rechtsgemeenschap. Die waarden
en normen worden in wetten verankerd die voor alle Europeanen gelijk
zijn. Elke politieke kracht, elke politicus die dat niet meer onderschrijft en
het aanvaardbaar vindt dat het Europees recht genegeerd of geschonden
wordt, legt de bijl aan de wortel van de Europese eenwording.
Besluit
Een christendemocratische partij kan alleen maar overtuigend overkomen
wanneer zij meer over inhoud en doelstellingen dan over politieke marketing nadenkt en spreekt. Zonder doel is er immers geen goede richting.
Christendemocratische politici hebben daarom hartstocht en doelen nodig
die de moeite waard zijn om voor te
vechten. De ‘C’ in de naam van de
De ‘C’ in de naam van de
Christlich Demokratische Union
Christlich Demokratische Union
Deutschlands stelt dan ook hoge
eisen aan ons. Uiteraard krijgen wij
stelt hoge eisen
hierdoor niet meteen de beschikking over een uitgebreid politiek
programma, maar wij worden door die ‘C’ wel gedwongen om een zeer
serieuze en verantwoordelijke politiek te voeren – een politiek waarvoor
wij niet alleen verantwoording verschuldigd zijn aan onze medemensen en
toekomstige generaties, maar ook aan een hogere instantie.
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De C van het Vlaamse CD&v
De Vlaamse christendemocraten veranderden in 2001 hun
naam van Christelijke Volkspartij (CVP ) in Christendemocratisch & Vlaams (CD&V ). De C van CD&V staat niet voor ‘christelijk’, maar voor ‘christendemocratisch’: de partij bekijkt de
wereld niet uitsluitend door een christelijke bril, maar ‘doet
aan democratie’ op een wijze die de christelijke waardenerfenis in zich draagt. De christelijke wortels van de partij gelden
daarbij als drijfveer, dodehoekspiegel, toetssteen en geweten.
door Wouter Beke
De auteur is algemeen voorzitter van CD&V, de Vlaamse christendemocratische partij.

In 1945 stond in het Kerstprogramma van de cvp: ‘De partij is christelijk, omdat zij wil bouwen op de menselijke waarden welke de grondvesten van onze westerse beschaving uitmaken. Historisch werden zij ons
door het christendom aangebracht. Doch heden zijn ze gemeen bezit zowel van gelovigen als ongelovigen.’1
Hiermee werd meteen duidelijk gemaakt waar de C voor stond: de christendemocratie was geen kerks-katholieke partij, maar een beweging die
zich beroept op christelijke waarden die intussen gemeenschappelijk bezit
geworden zijn.
Na meer dan vijftig jaar gevaren te hebben onder de vlag van de ‘cvp’
– Christelijke Volkspartij – veranderden de Vlaamse christendemocraten aan het begin van het millennium de naam die op de vlag geschreven
stond. Sinds 2001 gaat de partij door het leven als cd&v: Christendemocratisch & Vlaams. Waar de V van ‘volk’ explicieter werd gemaakt – Vlaams
– werd de C van ‘christelijk’ politieker gemaakt – christendemocratisch.
Daarmee beantwoordde de naamsverandering aan de koers die reeds een
tijdje was ingezet en waarvoor ze bij het binnentreden van de eenentwintigste eeuw duidelijk opteerde en opteert: verwijzend naar de wortels
van de partij op een democratische manier en binnen de democratische
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context van België en Europa streven naar welzijn voor Vlamingen en welvaart voor Vlaanderen. Ik focus eerst op de overgang van ‘christelijk’ naar
‘christendemocratisch’, vervolgens op de invulling die de C vandaag krijgt,
daarna op enkele vertolkingen van de C binnen cd&v, en in enkele slotbeschouwingen op de waarde die de C heeft in de partij.
Van christelijk naar christendemocratisch
In de naamsverandering blijft de C verwijzen naar het christelijk perspectief. Daarmee wordt gewezen op de christelijke wortels die mede ten
grondslag hebben gelegen aan het ontstaan van de partij in 1945. In het
‘Kerstprogramma’ van 1945 wordt het christelijk karakter van de nieuwe
partij naadloos verbonden met de waarden die aan het christendom gekoppeld zijn: het algemeen belang, rechtvaardigheid, verantwoordelijkheid,
subsidiariteit, solidariteit en rentmeesterschap. Deze waarden vormen de
grondslag en leidraad van de cvp, zij het dat de ideologische stichters van
het Kerstprogramma onmiddellijk aangaven dat ze geen exclusief bezit
(meer) zijn van het christendom.2 Daarmee wordt zowel respect betoond
aan de bron van de waarden, als dat de waarden ook sindsdien meer en meer
buiten het keurslijf van christendom en kerk gestalte krijgen en vruchtbaar
zijn. Het dient echter te worden gezegd dat de cvp van het begin af aan sterk
verbonden was met de rooms-katholieke kerk. Dat hoeft niet te verwonderen. Enerzijds was de nieuwe partij de erfgenaam van de ter ziele gegane Katholieke Partij, en anderzijds nam zij als zodanig haar plaats in het volledig
verzuilde landschap in.3 Zeker sinds de tweede helft van de jaren zestig nam
die verzuiling versneld af, omgekeerd evenredig met de opkomst van de individualisering, detraditionalisering en secularisering binnen de samenleving. Het partijcongres van 1986 in Oostende, dat draaide rond ‘Geloof, hoop
en toekomst’, was het moment waarop de cvp definitief afscheid nam van de
onmiddellijke relatie tot de katholieke kerk.4
Maar niet van de waarden die ons historisch gezien door het christendom zijn overgeleverd! Dat verklaart het behoud van de C bij de naamsverandering, al moet toegegeven worden dat niet iedereen het daarmee eens
was, zoals gewezen eerste minister Jean-Luc Dehaene aangeeft in zijn pas
verschenen memoires.5 Niettemin is het volgens mij van belang om in het
partijlandschap ook het ideologisch perspectief expliciet te benoemen, iets
wat de meeste andere politieke partijen in Vlaanderen overigens ook doen.
Dat perspectief wordt sinds 2001 benoemd als ‘christendemocratisch’,
waarmee het christelijk element uitdrukkelijk – letterlijk – wordt vastgeklonken aan het democratisch element en engagement van de politiek. Het
‘christelijke’ staat niet meer apart, als een conditionerende adjectief, maar
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komt nu duidelijker naar voren als de oorspronkelijke waardenbron die
de manier van ‘aan politiek doen’ aangeeft zonder zelf een eigenstandige
plaats in te nemen.
cd&v is immers, net zoals vroeger de cvp, geen confessionele partij.
Wij zijn niet gebonden aan een bepaalde levensbeschouwing of een kerkgenootschap. De christelijke inspiratie die cd&v dierbaar is betreft een
open verhaal: iedereen, van welke levensbeschouwing, religie of kerk ook,
die deze waarden onderschrijft, telt
mee en is welkom. En we richten ons
De christelijke inspiratie betreft
ook op iedereen. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de toenemende aanwezigeen open verhaal: iedereen,
heid van mensen met een islamitivan welke levensbeschouwing
sche achtergrond in onze partij. Zij
ook, die deze waarden onderzijn evident geen christenen, maar
schrijft, is welkom
zij scharen zich wel achter de christendemocratie, met haar typische
waarden en haar mensbeeld. Het is dus precies de C in onze naam en faam
die ervoor zorgt dat onze partij voor leden van velerlei levensbeschouwingen, religies en kerkgenootschappen een bevoorrechte gesprekspartner is.
4xV=C
Maar waarover gaan die waarden dan? Dat komt bijvoorbeeld tot uiting in
onze visie op sociaaleconomisch vlak en de uitwerking ervan in concrete
dossiers. Deze visie, die door het leven gaat als het ‘Rijnlandmodel’, is geschraagd door de waarden die als vanouds als de pijlers van het christendemocratisch aandachtsveld gelden: algemeen belang, rechtvaardigheid,
verantwoordelijkheid, subsidiariteit, solidariteit en rentmeesterschap.6
De christendemocratische eigenheid van de partij blijkt zodoende prominent aanwezig te zijn.
In augustus 2011, tien jaar nadat tijdens het partijvernieuwingscongres
te Kortrijk de naamsverandering werd doorgevoerd, hield ik in dezelfde
stad een nieuwe eigentijdse vertolking voor van deze christendemocratische waarden. Gestoeld op wat het christendom had aangeleverd aan waarden, op wat het christelijk personalisme daaromtrent had aangebracht qua
reflectie, en op wat de cvp en cd&v in hun rijke bestaan in concrete beslissingen en daden hadden bewezen, hield ik vier V-werkwoorden voor die
volgens mij goed aangeven wat christendemocratie vandaag is. Het is in
hun complementariteit en dus in hun onderlinge combinatie dat de C vandaag gepreciseerd en gerealiseerd kan worden. Ik bespreek elke V kort.
Verbinden verwijst naar het sociaal personalisme: niemand staat alleen
in het leven. Mensen zetten zich elke dag opnieuw in, voor anderen én met
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anderen. Velen kiezen voor een relatie en starten een gezin. We zetten ons
in voor een vereniging, voor onze vriendenkring, voor een gezellige buurt
en voor zoveel meer. Omdat we weten dat anderen ons leven mede de moeite waard helpen maken. Daarom willen christendemocraten investeren in
wat mensen verbindt. Christendemocratische bestuurders zetten zich in
om ‘de kracht van mensen en gemeenschappen’ werkzaam te laten zijn,7
om het gezin als ‘basisbouwsteen van de maatschappij’ op te waarderen,8
de buurtwerking te versterken, het verenigingsleven aan te moedigen
en wat mensen samenbrengt te ondersteunen. We moeten ervoor zorgen
dat wie anderen wil samenbrengen, dat snel en gemakkelijk kan doen. De
Vlaamse christendemocraten hebben het altijd als hun roeping gezien om
het (niet-commerciële) vrije initiatief maximale kansen te geven. Niet toevallig worden onderwijs en gezondheidszorg in Vlaanderen vooral vanuit
dat vrije initiatief (overwegend christelijk) aangeboden.
Verzorgen verwijst naar de solidariteit. We beseffen dat kansen nemen
en kansen krijgen niet voor iedereen zo eenvoudig is. Dat is bijvoorbeeld
zo voor mensen met een handicap of een chronische ziekte, voor wie leeft
in eenzaamheid of een hoge leeftijd heeft, of voor wie werkloos is, geen
diploma heeft of met schulden geconfronteerd wordt. Deze en alle andere
mensen die het moeilijk hebben, verdienen onze zorg. Ook wie zelf zorgt
voor anderen, door bijvoorbeeld te kiezen voor kinderen, moet kunnen
rekenen op dat duwtje in de rug. Christendemocraten willen wie vooruit
wil stimuleren, en meetrekken wie achterop dreigt te raken. Niemand
achterlaten, dat is hier de boodschap. We kunnen verzorgen niet los zien
van versterken. We moedigen mensen aan de eigen talenten te gebruiken,
om uit die moeilijke situatie te geraken. Niet toevallig hebben de Vlaamse
christendemocraten sinds het ontstaan van een eigen Vlaamse regering
aan het begin van de jaren tachtig – België is een federaal land, met lidstaten – nagenoeg altijd het departement van Welzijn beheerd, tot op de dag
van vandaag.
Versterken doet als werkwoord een appel op de verantwoordelijkheid van
iedereen. Niet alle mensen vinden gemakkelijk hun weg in onze samenleving: omdat ze niet spontaan voor zichzelf opkomen, of omdat ze niet
de juiste opleiding en vorming hebben om de baan te aanvaarden die hun
wordt aangeboden, of omdat de weg van mooie ideeën naar resultaten op
het terrein nog te vaak blokkeert op allerlei hindernissen. Het zijn maar enkele voorbeelden. Daarom willen christendemocraten mensen versterken,
zodat ze klaar zijn voor deze uitdagingen en hun verantwoordelijkheden
kunnen opnemen. Dat doen we door hen goed op te leiden en voor te bereiden, door hen te leren voor zichzelf op te komen en door hinderpalen weg
te nemen. Onderwijs, vorming en navorming zijn daarbij esentieel. Willen
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we investeren in een warme samenleving, dan moeten we mensen versterken en zorgen dat ze zelf hun leven kunnen uitbouwen, met respect voor
anderen. Daarbij moet ruimte zijn voor innovatie en verantwoord risico.
Vooruitzien verwijst naar het rentmeesterschap. Politiek en beleid gaan
vaak over de problemen van vandaag. Deze krijgen meestal de meeste aandacht. Maar we moeten ook ambitie tonen voor morgen en overmorgen.
Vooruitzien is ervoor zorgen dat onze kinderen niet met een rekening
blijven zitten. Vooruitzien is ervoor zorgen dat wie een toekomst wil uitbouwen, ook effectief alle kansen krijgt. Vooruitzien is klaar zijn voor de
uitdagingen van morgen: woningen bouwen die goed geïsoleerd zijn en
weinig energie verbruiken; langer werken mogelijk maken door mensen
de kans te geven arbeid en gezin te combineren; ons op een andere manier
verplaatsen, met meer aandacht voor het milieu; onze buurten en wijken
aangenaam houden, voor iedereen die er woont. De waarde van het rentmeesterschap is dus sterk aanwezig in wat wij ‘vooruitzien’ noemen. Christendemocraten durven vandaag te beslissen, ook als dat niet populair is,
om ervoor te zorgen dat morgen onze kinderen en kleinkinderen het even
goed zullen hebben.
De vertaling van de waarden in werkwoorden is geen toevallig letterspel.
De christendemocratie is immers geen abstract gegeven, maar maakt zich
slechts waar in de toepassing: op terreinen van het beleid, de oppositie en
de actie, op ieder niveau van het politieke en maatschappelijke leven. Dergelijke toegepaste christendemocratie is de realisering van de C en sluit in
zekere zin aan bij de christelijke grondinspiratie die teruggaat op het evangelie, waarin Jezus bijvoorbeeld de parabel van de barmhartige Samaritaan
besloot: ‘Doen jullie dan zoals deze man’ (Lucas 10: 37). Inspiratie uit zich
in de praxis, dat is in de toepassing ervan. Vandaar: 4 x V = C.
Vertolkingen van de C binnen cd&v
De christendemocratische eigenheid van cd&v toont zich hoofdzakelijk
impliciet, zoals dat hoort bij gezonde ideologieën. De christendemocratische ideologie is zodoende de rode draad bij uitstek van alles waarmee
cd&v bezig is en waarvoor ze staat. Klassiek wordt die rode draad vertolkt
met termen als solidariteit, respect, subsidiariteit, verantwoordelijkheid
en rentmeesterschap. Elk van die termen is vervat in de vier hiervoor genoemde V-woorden. Nogmaals, het draait daarbij niet om de woorden als
zodanig, maar om de ‘praktisering’ ervan in de concrete werkelijkheid.
Een partij die zich christendemocratisch noemt is het aan zichzelf verplicht om over de permanente toepassing van dat adjectief te waken. Naast
de 4V-christendemocratie als rode draad, waarbij de christelijke voedings-
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bodem niet expliciet aan bod komt, zijn er verschillende elementen binnen
cd&v die de C uitdrukkelijk beklemtonen. Zo is er de werkgroep ‘Politiek
& Zingeving’, die regelmatig bijeenkomsten en studiedagen over de C organiseert. Deze werkgroep bestaat uit christendemocratische politici, vertegenwoordigers van levensbeschouwelijke milieus en middenveldorganisaties, en geïnteresseerden in de thematiek van de band tussen politiek
en het domein van zingeving en spiritualiteit. Naast de werkgroep ‘Politiek
& Zingeving’ wordt de C op het niveau van de dagelijkse opvolging van
dossiers bewaakt door een lid van ceder, de studiedienst van cd&v. In een
christendemocratische partij moet een studiedienst niet enkel waken over
de wetenschappelijke en technische juistheid van standpunten, maar ook
over hun ideologisch karakter.
In het maatschappelijk debat houden onze volksvertegenwoordigers
en bestuurders regelmatig lezingen over ‘geloof en politiek’. Want hoewel
cd&v geen kerkelijke of religieuze partij is, hebben we geen angst om een
visie te hebben op de plaats van het geloof in de samenleving. Religies en kerken zijn volwaardige en belangrijke stemmen in het maatschappelijk debat,
zeker wanneer zij opkomen voor een
verantwoord en geëngageerd omChristelijk geïnspireerde politiek
gaan met onze persoonlijke vrijheid,
betrokken op alle medemensen, met
vergt het gevecht tegen een ikrespect voor hen. Christelijk geïngerichte attitude die vrijheid respireerde politiek vergt niet alleen
duceert tot zelfbeschikkingsrecht
positieve reflectie, beslissingen en
en medemensen tot instrumenten
actie, maar ook het gevecht tegen
een ik-gerichte attitude die vrijheid
reduceert tot zelfbeschikkingsrecht en medemensen tot instrumenten om
dat zelfbeschikkingsrecht in de praktijk te helpen brengen.9
Dit alles maakt duidelijk dat onze C geenszins begraven is, maar eerder
springlevend.
Besluit
Omdat cd&v sinds haar ontstaan in 1945 enerzijds haar centrale waarden
ontleent aan het evangelie en anderzijds geen confessionele partij is, is
het christelijk gedachtegoed in cd&v van nature zowel aanwezig als onbevangen (een open verhaal, ongebonden aan een kerk, verbonden met het
zinzoeken van eenieder). Dat verleent een rijkdom aan visies en meningen,
die niet noodzakelijk stroken met opinies of verklaringen van kerkleiders.
De C van cd&v staat immers niet voor christelijk, maar voor christendemocratisch: we bekijken de wereld niet uitsluitend door een christelijke bril,
maar ‘doen aan democratie’ op een wijze die de christelijke waardenerfenis
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in zich draagt. Toegepaste christendemocratie, zeg maar. Daarbij gelden
de christelijke wortels van mijn partij als drijfveer, dodehoekspiegel, toetssteen en geweten.
Noten

daar p. 309-310.
Jean-Luc Dehaene, Memoires. Leuven:
Van Halewyck, 2012, p. 661-662.
6 Cf. Koen Van den Heuvel e.a., Toegepaste
christendemocratie. Het Rijnlandmodel –
Applied Christian democracy. The Rhineland model. Brussel: ces/ceder, 2011.
7 Naar de titel van het boek van Piet Raes,
De kracht van mensen en gemeenschappen. Brussel: ceder, 2003.
8 Ik citeer hier Roger Pauly, De crisis in
onszelf. Uitdagingen voor gezin en samenleving. Tielt: Lannoo, 2011, p. 256.
9 Dit pleidooi en gevecht heb ik eerder
reeds uiteengezet in: Wouter Beke, De
mythe van het vrije ik. Pleidooi voor een
menselijke vrijheid. Averbode: Altiora,
2007.
5

De Christelijke Volkspartij. Brussel: De
Grunne, 1945; herdrukt in de Sint-Norbertusdrukkerij te Tongerlo, 1995.
2 In De Christelijke Volkspartij, p. 7.
3 Cf. mijn studie: Wouter Beke, De ziel
van een zuil. De Christelijke Volkspartij,
1945-1968 (kadoc-studies, 30). Leuven:
Universitaire Pers, 2005.
4 Ik gaf dit reeds aan in: Wouter Beke,
‘Christendemocratie. Van christelijke naar Vlaamse volkspartij’, in: Luk
Sanders en Carl Devos (red.), Politieke
ideologieën in Vlaanderen. Liberalisme,
socialisme, christendemocratie, Vlaamsnationalisme, ecologisme. Antwerpen:
Standaard Uitgeverij, 2008, p. 237-317,
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Christelijke politiek in
de gemeente
Niet alleen christelijke activiteiten zijn een verrijking van de
samenleving, ook het benaderen van de samenleving vanuit een christelijk mens- en wereldbeeld biedt perspectief op
een waardevolle politiek. Aandacht voor de menselijke maat
hoort eigen te zijn aan christelijke politiek. De gemeente kan
als eerste overheid christelijke perspectieven dicht bij mensen, in de praktijk, handen en voeten geven. De opgave voor
politici die vanuit een christelijke inspiratie actief willen
zijn, is om het oog te houden op de samenleving als geheel en
niet vooral op groepsbelangen.
door Jos Wienen
De auteur is burgemeester van Katwijk (CDA).

Gemeenten in Nederland noemen zich graag de eerste overheid. Het
klinkt belangrijk en het drukt uit dat de gemeente de overheidslaag is die
het dichtst bij de burger en de belevingswereld van de burger staat. De gemeente gaat over de woon- en leefomgeving van burgers en heeft te maken
met verschillende voorzieningen op lokaal niveau. Tegelijk is de gemeente
een overheidslaag die heel praktisch bezig is. Wegen en openbaar groen
moeten worden aangelegd en onderhouden, de straatverlichting moet
branden, de riolering moet werken en er is een basisniveau van voorzieningen op het gebied van sport en cultuur. Daarnaast heeft de gemeente nogal
wat taken op het gebied van sociale voorzieningen.
De praktische insteek van de gemeente roept de vraag op waar in de gemeentepolitiek het eigene van christelijke politiek te vinden is. Is gemeentepolitiek niet vooral een zaak van bestuurlijk pragmatisme? Je ziet in veel
gemeenten partijen die landelijk fel tegenover elkaar staan, gemakkelijk
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met elkaar samenwerken. In vergaderingen van gemeentelijke portefeuillehouders is het veel gemakkelijker de omvang van de gemeente te herkennen
in de bijdrage van de sprekers dan de politieke kleur van de bestuurder.
In het verleden was het bestuur in de gemeente ingebed in een christelijke samenleving. Raadsvergaderingen begonnen en eindigden met
gebed. Dat werd ook als vanzelfsprekend ervaren door bestuurders en
burgers. Maar een logisch gebruik in de gekerstende samenleving werd
een principieel probleem in een ontkerstende samenleving. Als velen vervreemding voelen bij een gebed, functioneert het niet meer.
Behalve dat er sprake was van inbedding in een christelijke cultuur, was
in het verleden de eigen specifieke benadering van christelijke politici in
de lokale politiek min of meer vanzelfsprekend. Van oudsher waren zaken
als de bescherming van de belangen van het bijzonder onderwijs en het
opkomen voor specifiek christelijke verenigingen en organisaties belangrijk. Dat had te maken met een visie op de samenleving. Het hoort tot het
eigene van de christelijke politiek om het belang te zien van maatschappelijke organisaties waarin burgers hun eigen verantwoordelijkheid nemen,
bijvoorbeeld voor het onderwijs aan hun kinderen. Maar tegelijk kwamen
christelijke gemeentebestuurders zo ook op voor geestverwante organisaties. Zo werd in zekere zin de eigen achterban bediend. Er zat een zekere
emancipatie in van grote bevolkingsgroepen die zich minder thuis voelden
in de algemene organisaties van de liberale elite. Het opkomen voor de
organisatiebelangen van een eigen zuil riep echter ook weerstand op. Er
was lange tijd sprake van een soort belangenstrijd tussen christelijke en algemene organisaties in de politieke arena. De gemeente probeerde daarbij
zorgvuldig in lijn met de politieke verhoudingen een evenwichtig beleid te
voeren. Christelijke politieke partijen letten daarbij goed op de verdeling
van subsidies en op de mogelijkheden voor christelijke organisaties om
met overheidsgeld maatschappelijke taken op te pakken.
Lang hebben christelijke politici zich bijzonder pretentieus gedragen.
Ze wekten soms de indruk dat ze
precies wisten wat God wilde en
Als we niet uitkijken spannen
dat ze dat namens Hem naar voren
we God voor ons karretje.
brachten in het politieke debat. Dat
is een gevaarlijke pretentie. Als we
Dat komt dicht bij het ijdel
niet uitkijken spannen we God voor
gebruiken van zijn naam
ons karretje. Dat komt dicht bij het
ijdel gebruiken van Gods naam.
In deze tijd is het ook nog eens contraproductief. Voor de meerderheid is
Gods wil geen argument. Dat vraagt om een andere manier van politieke
participatie door christenen. Bovendien is de godsdienstige motivatie in
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de samenleving in diskrediet gekomen. Ergernis over de, al dan niet vermeende, christelijke arrogantie en onbegrip voor en zorg over de invloed
van de steeds grotere aantallen moslims in de samenleving, dragen eraan
bij dat velen godsdienstige motivatie eerder als een probleem dan als een
bijdrage aan oplossingen van maatschappelijke vragen ervaren.
Christelijke activiteiten
De positie van kerk en christelijk geloof in onze samenleving is enorm veranderd. Ontkerkelijking en ontzuiling hebben van christenen een minderheid gemaakt, en veel van oudsher christelijke organisaties doen weinig
meer met hun identiteit. Er zijn per gemeente verschillen in de snelheid en
de aard van deze processen, maar in principe vind je ze overal terug. Het is
goed om tegen deze achtergrond nog eens te kijken naar christelijke gemeentepolitiek.
Heeft het christelijk geloof, het geloof in Jezus en de navolging van Jezus
nog relevantie in de lokale samenleving? Daarover kan nauwelijks discussie
zijn. Ook al is de kerk in veel plaatsen veel kleiner geworden, je komt de kerk
en je komt christenen nog overal tegen. Het geloof wordt ook op straat uitgedragen, er zijn maatschappelijke activiteiten door christenen. Verslaafden
worden opgevangen, asielzoekers worden bezocht. Christenen zijn bezig
met jongeren, ze hebben een maaltijdproject, ze doen aan bezoekwerk voor
ouderen. Er zijn ook nog steeds tal van organisaties die vanuit een duidelijk
christelijk uitgangspunt hun activiteiten verrichten: scholen, zorginstellingen, zang- en muziekverenigingen zijn er voorbeelden van.
Een gemeente kan niet om christenen en christelijke activiteiten heen.
In de kerken wordt nog steeds fundamenteel nagedacht over het menselijk
leven en over de samenleving. De ontmoeting met Jezus in het evangelie
is ook in onze tijd voor velen van essentiële betekenis voor hun leven. Die
ontmoeting zorgt voor tal van maatschappelijke activiteiten. Christenen
blijken meer vrijwilligerswerk te doen en meer te geven aan goede doelen
dan niet-christenen. Dat geldt voor plaatsen met een grote christelijke
presentie, zoals bijvoorbeeld Katwijk, waar ik woon, maar ook voor plaatsen waar de kerk heel klein geworden is, zoals bijvoorbeeld Amsterdam.
In Katwijk zijn er christenen actief bij de opvang van en hulp aan verslaafden, bij vrijwilligerswerk voor asielzoekers. Het christelijk onderwijs is er
springlevend. Je komt het geloof nog overal tegen in de samenleving. Maar
als je erop gaat letten sta je er verbaasd over hoeveel christelijke projecten
er ook zijn in Amsterdam. Veel projecten voor dak- en thuislozen, verslaafden en prostituees zijn nauwelijks denkbaar zonder de grote inbreng van
christelijke organisaties als het Leger des Heils of Tot Heil des Volks.
Deze maatschappelijke relevantie leidt nog niet automatisch tot een
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christelijke lokale politiek. Maar het geeft wel aan dat het geloof ook politiek relevant is. Het christelijk geloof helpt om een visie te vormen op de
mens en de samenleving, die aanzet tot handelen en die ook helpt om een
politieke overtuiging te ontwikkelen. Dat is niet vanzelf een christendemocratische overtuiging. Veel socialisten ontlenen hun inspiratie voor
een herverdeling van inkomen aan Bijbelse noties over opkomen voor de
rechten van armen en verdrukten, terwijl ook veel liberalen hun visie op
menselijke vrijheid en individuele verantwoordelijkheid terugzien in de
boodschap van het evangelie. Maar het doordenken van de samenleving
vanuit het christelijk geloof biedt een meerwaarde. Waar niet zozeer christelijke belangenbehartiging, maar die visie op de samenleving herkenbaar
zijn in de politiek, ontstaat er een aantrekkingskracht op christenen, maar
ook op veel niet-christenen.
Samenlevingsvisie
Christelijke politiek op lokaal niveau moet zich op de een of andere manier
verhouden tot de plaatselijke christelijke gemeenschappen en initiatieven.
Het kan niet anders of er is sprake van een bepaalde verwantschap en verbondenheid. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat er vanzelf een geloofwaardigheidscrisis. Als een partij op de een of andere manier een link legt
met het christen-zijn en het christelijk geloof, maar geen inhoudelijke verbondenheid heeft met de christelijke geloofsgemeenschappen, dreigt niet
alleen een wegvallen van draagvlak, maar ook een wegvallen van geloofwaardigheid. De christendemocratische politieke overtuiging is ontleend
aan het evangelie. De kracht van de politieke filosofie van de christendemocratie is de voortgaande confrontatie van wat het evangelie zegt over Gods
bedoelingen met mensen met de maatschappelijke werkelijkheid.
Christelijke politiek heeft haar eigen visie op de samenleving. Die visie
wil de samenleving recht doen in haar eigen verantwoordelijkheden en relativeert de taak en mogelijkheden van de overheid. De overheid heeft een
wezenlijke taak, is zelfs Gods dienares om de burgers te beschermen en de
samenleving te ordenen, maar vanuit het christelijke denken wordt beseft
dat de overheid de eigen verantwoordelijkheid van mensen heeft te respecteren. Dit kernpunt van de christendemocratie, de gespreide verantwoordelijkheid, staat recht overeind. Dat is in de praktijk van het lokaal bestuur
lang niet altijd gemakkelijk. Sterke organisaties van burgers gaan niet
altijd de kant op die het gemeentebestuur graag ziet. Maar steeds vaker
zien ook andere politieke stromingen dat hier mogelijkheden liggen om
als overheid te erkennen dat je sommige dingen niet zelf kunt organiseren
en dat het goed is dat mensen zelf verantwoordelijkheid nemen.
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Maakt het in de praktijk van het gemeentebestuur nu verschil of christenen georganiseerd actief zijn in die politiek? Bij diverse onderwerpen
merk je het niet direct. Maar soms vallen de verschillen toch op. In mijn
gemeente, waar christelijke politieke partijen een meerderheid hebben in
de gemeenteraad, gebeurt het niet zo vaak dat de scheidslijn in politieke
discussie en besluitvorming precies langs die lijn loopt van christelijke
uitgangspunten. De keer die mij het meest bijstaat was de besluitvorming
over de komst van een asielzoekerscentrum. Een deel van de bevolking
had zich heel emotioneel verzet tegen de komst ervan. Bij de stemming
stemden uiteindelijk de niet-christelijke partijen allemaal tegen (inclusief
de PvdA) en de christelijke partijen allemaal voor. Terwijl iedereen zich als
volksvertegenwoordiger betrokken voelde bij de emoties van inwoners,
vonden de christelijke politieke partijen dat ze hier niet terug konden komen op hun eigen principes. Een ander voorbeeld is dat je bij de niet-christelijke partijen soms een gezamenlijke afkeer tegenkomt van regelingen
die men ervaart als blijken van christelijke dominantie. Zo keren zij zich
keer op keer tegen vrij parkeren op zondag. Ook op zondag moet er betaald
worden. De discussie lijkt een zeker symboolkarakter te hebben.
Onderwerpen
Ik benoem enkele onderwerpen waar de directe relevantie van de christelijke uitgangspunten in de lokale politiek herkenbaar is. Waardering van
geloof en godsdienst leidt ertoe dat een gemeente zich positief opstelt
tegenover de behoefte van een godsdienstige gemeenschap om eigen
plaatsen van samenkomst te hebben. Dat is in de eerste plaats hun eigen
verantwoordelijkheid, maar waar de overheid het belang ervan ziet kan
veel actiever meegedacht worden over de mogelijkheden. Ook hulp bij de
zorg voor dure monumentale kerken, die een belangrijke functie hebben
in beeld en identiteit van een plaats, hoort daarbij.
Een christelijke inbreng is ook herkenbaar in de zorg voor de doden. Het
is niet alleen een plicht om de dode lichamen een plek te geven, maar ook
om ruimte te geven aan emotie en verdriet en aan hoop en verwachting.
Niet het zo snel mogelijk ruimen van graven, maar zorgvuldigheid en respect moeten het uitgangspunt zijn, evenals het zoeken van ruimte voor
mensen om hun doden te kunnen bezorgen overeenkomstig hun eigen
godsdienstige overtuiging.
Het christelijk geloof heeft aandacht voor de gebrokenheid van het menselijk bestaan. Daarbij kun je de mens zien als slachtoffer, maar ook als
dader. Enerzijds betekent dat dat je je niet te veel illusies maakt. De overheid moet rekening houden met kwade neigingen. Daar past een strenge
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overheid bij, die normen hanteert en handhaaft. Normen en waarden horen
bij kenmerkende aandachtspunten van de christelijke politiek. Tegelijk is
een van de meest revolutionaire elementen in leven, dood en opstanding
van Jezus de omgang met de menselijke schuld. Enerzijds worden mensen
vanuit een radicaal evangelisch perspectief opgeroepen tot een heilig leven,
anderzijds krijgen mensen die falen genade en nieuwe kansen. Dat perspectief van confronteren, vergeven en opnieuw normeren kan de overheid niet
van de kerk overnemen. Maar de overheid kan wel ruimte scheppen voor een
nieuw begin van mensen. Juridisch heeft iemand die straf heeft ondergaan
een faire nieuwe kans. Sociaal moet dat wel handen en voeten krijgen: een
sociaal stelsel moet mensen de kans geven een nieuwe start te maken. Juist
gemeenten kunnen in programma’s voor terugkerende gevangenen, verslaafden en dak- en thuislozen veel betekenen. Tegelijk stuiten zij hier op de
grenzen van het overheidshandelen. Het faciliteren van maatschappelijke
initiatieven is dan de moeite waard. Gemeenten hebben er een groot belang
bij christelijke initiatieven op dit terrein de ruimte te geven.
De aandacht voor de menselijke verantwoordelijkheid en de menselijke
vrijheid maakt dat een overheid rekening houdt met de diepste overtuiging van mensen. Hoe goed bedoeld ook, het is gevaarlijk als de overheid
haar opvattingen of de opvattingen van de meerderheid dwingend oplegt
aan anderen. Het respecteren van het eigen geweten van mensen maakt
een overheid niet zwakker, maar sterker. Het aangaan van de strijd met de
diepste overtuiging van mensen brengt een samenleving in problemen.
Christelijke politiek heeft overigens in het verleden soms ook te gemakkelijk eigen opvattingen aan anderen
opgelegd. Nu christenen een minHet respecteren van het eigen
derheid zijn geworden worden ze
geweten van mensen maakt
daar soms pijnlijk aan herinnerd.
Toch was er ook in het verleden vaak
een overheid niet zwakker,
de bereidheid rekening te houden
maar sterker
met gewetensbezwaren van mensen
en werden er praktische oplossingen gevonden. Het is goed als dat ook nu gebeurt.
Waardering voor maatschappelijke initiatieven is belangrijk. Vrijwilligerswerk draagt enorm bij aan de samenleving. Daarbij gaat het zeker niet
alleen of voornamelijk om christelijke clubs en organisaties, maar evenzeer om de sportvereniging of een schildersclub. Het is voor gemeenten
een voortdurende uitdaging om enerzijds activiteiten in de samenleving
te stimuleren en faciliteren en anderzijds wel de verantwoordelijkheden
ook echt in de samenleving te leggen. Een overheid die het allemaal voor de
mensen organiseert of laat organiseren loopt vast in de kosten en de bu-
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reaucratie. Bovendien stuit zo’n overheid op de paradox dat als je de taken
van mensen overneemt je ze ook hun verantwoordelijkheid afneemt. Dat
geldt ook voor de zorg. Een overheid die huishoudelijke zorg gaat organiseren voor oudere mensen, moet er niet vreemd van opkijken dat de vanzelfsprekendheid van hulp door de sociale omgeving en familie afneemt.
Gemeenten kunnen hier in de wijze waarop zij landelijke regelingen oppakken en uitvoeren verschil maken. Een christelijke visie op mens en samenleving blijkt dan ook heel praktisch te zijn.
De aandacht voor de menselijke maat hoort bij de eigen insteek van
christelijke politiek. De mens als verantwoordelijk wezen moet ook daadwerkelijk aangesproken kunnen worden. Het is goed als er een organisatieschaal is die dat mogelijk maakt. Of het nu gaat om scholen of instellingen, het is van belang dat in het organisatiemodel niet alleen efficiency in
financiële zin leidend is, maar dat er ook gekeken wordt naar de menselijke
maat. Er is aandacht nodig voor menselijk samenleven en samenwerken.
De overheid kan dat niet leveren, maar kan er wel rekening mee houden en
er ruimte aan bieden. Bescherming van een gemeenschappelijk ritme door
het bieden van gemeenschappelijke rusttijden en rustdagen stimuleert het
gemeenschapsleven. Het eigen karakter van het weekend maakt het voor
iedereen duidelijk dat mensen hier ook behoefte aan hebben. Het is verstandig om de zondag als rustdag en kern van een vrij weekend te beschermen. Het stimuleert een tijdsbesteding die maatschappelijk van grote
waarde is: familiebezoek, wandelen, samen bewegen en sporten en niet te
vergeten ook kerkbezoek. Voor veel middenstanders is een gemeente die
de winkels op zondag gesloten houdt een zegen. Een gemeente kan het
lidmaatschap van verenigingen stimuleren. Maatschappelijke stages van
scholieren helpen hen om oog te krijgen voor de waarde van zorg, maatschappelijke activiteiten en vrijwilligerswerk. In de ruimtelijke ordening
is het de moeite waard om letterlijk ruimte te scheppen waarin generaties
hun zorg en verantwoordelijkheid voor elkaar beter kunnen vormgeven.
Niet alleen christelijke activiteiten zijn een verrijking van de samenleving, maar ook het benaderen van de samenleving vanuit een christelijk
mens- en wereldbeeld biedt perspectieven. De gemeente als eerste overheid kan de perspectieven dicht bij mensen in de praktijk handen en voeten geven. De opgave voor mensen die vanuit een christelijke inspiratie
politiek actief willen zijn, is om het oog te houden op de samenleving als
geheel en niet vooral op groepsbelangen. Waar dat gebeurt is politiek vanuit een christendemocratisch perspectief waardevol en zelfs aantrekkelijk
voor brede lagen van de samenleving.
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Christelijk geïnspireerd leider
erkent eigen beperktheid
Is christelijk leiderschap mogelijk? Exclusief christelijk leiderschap misschien niet. Maar in ieder geval heeft de christelijke leider een aantal kenmerken waar vele leiders voor
terugdeinzen. Hij ziet leiderschap als minimal art, begrenst
het zelf, spreekt het juiste woord op het juiste moment, wantrouwt het waarheidsgehalte van wat iedereen vanzelfsprekend vindt, is vrij genoeg om zelfkritisch te durven zijn en
om machtigen zijn kritiek niet te onthouden. De ware leider
moet van de gedachte af dat de leider de grootste is, dat hij
groter moet zijn dan de mensen die hij leidt.
door Rik Torfs
De auteur is hoogleraar kerkelijk recht aan de Katholieke Universiteit Leuven en lid
van de Belgische Senaat namens CD&V.

Het is niet omdat iemand macht heeft dat hij zomaar een leider is.
De machthebber legt zijn wil op. De leider heeft volgelingen. Dat laatste is
sterker. Daarom zijn leiders gevaarlijker dan machthebbers. Hun ideeën
werken besmettelijk. Ook wanneer ze de foute weg wijzen, worden ze gevolgd. Als de meeste mensen het verkeerde pad volgen, wekt het laatste de
indruk het goede te zijn. Maar het is niet omdat leiderschap gevaarlijk is
dat het afwezig moet blijven. Want liefde kan ook gevaarlijk zijn, net zoals
schoonheid verblindt. En we hebben ze allebei nodig. Het is beter leiders
te hebben dan alleen maar machthebbers, gewoon omdat mensen een perspectief verlangen. Dat biedt de machthebber nooit als hij niet tegelijk een
leider is. Als leiderschap nodig is, dan liefst christelijk geïnspireerd leiderschap. Met alle sympathie voor alle andere leiders, die het in de praktijk
vaak beter doen dan de christelijke.
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Het christelijk geïnspireerde leiderschap wantrouwt abstracte concepten. Ik huiver lichtjes wanneer ik leiders, ook en zelfs vooral van christelijke partijen, hoor zeggen dat ze ‘hun verantwoordelijkheid nemen’, gaan
voor ‘goed bestuur’ of dat ‘sustainability’ hun leiderschap kenmerkt. Daar
moeten ze mee ophouden. Abstracte woorden verbergen vaak de afwezigheid van enige concreetheid, afgezien van machtshonger dan. Leiderschap
is eerder een kwestie van attitude, waarbij de leider in de ascese van een
eigen, volgehouden levensvisie de kracht vindt om anderen te inspireren.
Vier punten zijn daarbij van belang.
Aandacht
Het eerste punt is aandacht. In een traditie met diepe wortels noemde de
dichter Paul Celan (1920-1970) aandacht het mystieke gebed van de ziel.
De ware leider is aandachtig, en alleen wie daartoe in staat is, komt in aanmerking voor leiderschap. In een christelijke traditie wordt vaak lyrisch
gesproken over verwondering, thaumasia, waarbij de zuivere waarneming
wordt vertroebeld door een lyrische interpretatie ervan. De verwondering
is onnodig sentimenteel, ze doet onvoldoende recht aan de brute schoonheid van de waarneming. Niets is weldadiger, maar ook belangrijker, dan te
kijken naar wat is. De blik ontneemt gelijk welk voorwerp zijn schijnbare
banaliteit en verleent ieder mens, vaak in al zijn onaantrekkelijkheid, het
geheel eigen gelaat waardoor hij van anderen verschilt. Dan blijkt plotseling dat in het verschil zelf schoonheid schuilt, vooral dan in het kleine
verschil dat de noodzakelijke herkenning combineert met avontuur en de
zucht naar het onbekende. Anders uitgedrukt, de ware leider ziet maatschappelijke trends vooraleer ze hem onaangenaam verrassen. Wie aandachtig leeft wordt vaker aangenaam verrast dan onaangenaam, ontdekt
de groei nog voor hij tot volle wasdom komt en voorvoelt de lichte ontsporing vooraleer zij tot maatschappelijke onevenwichten leidt. De christelijke politicus Robert Schuman (1886-1963) zag, kende en beminde zowel de
Duitse als de Franse cultuur, waardoor hij na de Tweede Wereldoorlog een
cruciale rol speelde bij de verzoening tussen beide landen. Aandacht lag
aan de basis van zijn succes.
Je moet niet alleen kunnen, maar ook durven zien. En er de juiste consequenties uit trekken. Zo herinner ik mij een verhaal dat mijn onderwijzer
van de vierde klas ergens midden in de jaren zestig opdiste. Hoe hij vroeger
in zijn dorp ging zwemmen in de rivier, de Nete geheten. ‘Nu kan dat niet
langer’, deelde hij nuchter mee, ‘de rivieren zijn vuil geworden.’ Hij stelde
de vervuiling vast, maar nam haar niet werkelijk waar. De tijden waren veranderd, jazeker, maar of een rivier proper of vuil is had voor hem geen die-
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pere betekenis dan de vraag of meisjes dat jaar iets kortere of iets langere
rokken behoorden te dragen. Problemen verbonden met migratie werden
evenmin opgemerkt, vaak vanuit een sentimentele instelling. ‘Gastarbeiders’ kwamen doorgaans uit warme landen en hadden kou in de winter.
Daar moesten wij wat aan doen. Maar niemand durfde te zien dat zij geen
gasten zouden blijven, en dat ze misschien niet altijd zouden arbeiden.
Waarneming betekent dat je niet alleen ziet wat je ziet, maar dieper durft
te kijken, zoals in een gedicht niet altijd staat wat er staat.
Zelfkennis
Het tweede punt is zelfkritiek voortvloeiend uit zelfkennis. De leider onderkent het dubbele van zijn verzuchtingen. Wanneer hij die verengt tot
idealisme, staat hij op de drempel van het martelaarschap, wat moet worden verhinderd. Je kunt immers niet zelf besluiten om een martelaar te
worden. Martelaarschap overkomt je. Iemand die graag wordt gemarteld,
is geen martelaar maar een masochist. Wie zijn eigen idealisme uitvergroot en martelaarschap veinst, wordt doorgaans snel ontmaskerd. Is hij
een christen, dan zal hij worden beschuldigd van hypocrisie. Het is dus
ook in het belang van de leider zelf dat hij zijn beperktheid erkent. Dat is
een absolute voorwaarde om echt te zijn, authentiek, maar dan ten diepste.
Vandaag merken we in Europa dat vele politici de bevolking ervan proberen te overtuigen dat de financiële
en economische crisis voorbij is.
Het is in het belang van de leiDaarover bestaat nochtans geen
enkele zekerheid. In hun poging om
der zelf dat hij zijn beperktheid
andere mensen gerust te stellen of,
erkent. Dat is een absolute voorerger, te overtuigen dat het grootste
waarde om echt te zijn, authenleed is geleden, en wel dankzij de
tiek, maar dan ten diepste
stoutmoedige interventies van de
leiders, interioriseren ze dermate
hun eigen discours dat ze het zelf geloven. Zelfbedrog is altijd aanwezig
in een sfeer van fin de régime, wanneer iemand heel lang aan de macht is
geweest, of hij nu democratisch werd verkozen of niet. Maar het bedreigt
elke leider. Scherpe zelfkritiek is dus noodzakelijk. De leider moet beseffen
dat hij misschien wel wordt gedreven door een authentieke sociale bewogenheid, maar evenzeer dat enige eerzucht hem niet vreemd is. Zeldzaam,
of zeg maar haast onbestaande, zijn leiders zoals de Romeinse aristocraat
en landbouwer Lucius Quinctius Cincinnatus, die werd geroepen om als
dictator Rome te leiden, maar onmiddellijk nadat het gevaar was geweken ontslag nam en terugkeerde naar zijn akkers. Dat we vandaag nog
over Cincinnatus spreken, betekent dat hij een uitzondering was en niet
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de regel. Ergo: de leider die zich uit zogenaamd idealisme laat overhalen
om wat langer aan de macht te blijven, schuift langzaam op naar brute
machtsuitoefening. De leider is overigens bij voorkeur altijd een beetje
een individualist. Hij denkt onafhankelijk van anderen. Dat leidt niet altijd
tot waardering. Zo zette de Britse bezetter in 1945 de door de Amerikanen
pas herbenoemde Konrad Adenauer (1876-1967) af als burgemeester van
Keulen, zogezegd omdat hij niet bekwaam was, maar eigenlijk omdat hij
al te zeer zijn eigen weg ging. Verder probeert de leider in de mate van het
mogelijke materieel onafhankelijk te zijn. Een man die in dat verband een
grote indruk op mij heeft gemaakt is de Joodse advocaat Harry Torczyner
(1910-1998), die zijn carrière begon in Antwerpen, maar de wijsheid had om
in de jaren dertig naar Amerika te verhuizen, daar zijn studies herbegon,
uitgroeide tot een succesvolle zakenadvocaat en de grote promotor van
René Magritte in de States. Hij adviseerde ook diverse Amerikaanse politici en presidenten, onder wie Richard Nixon. In een televisieprogramma
ondervraagd over wat hij de belangrijkste verwezenlijking van zijn leven
vond, zei hij: ‘Le fait de pouvoir dire à n’importe qui, à n’importe quel
moment: merde.’ Dat laatste is geen fraai woord, maar illustreert voortreffelijk de onafhankelijkheid die hij zich kon veroorloven. Waarbij moet
worden aangestipt dat precies de mensen die zich kunnen veroorloven om
merde te zeggen, dat minder vaak doen dan anderen, die de wilskracht missen om door te zetten.
Tegendraads
En nu het derde punt: de echte leider is zonevreemd. Hij is nooit typisch.
Wanneer bijvoorbeeld van een christendemocratische leider wordt gezegd
dat hij een typisch christendemocratische leider is, is hij wellicht het ene
noch het andere. Een leider verrast altijd. En een christendemocraat is
nooit typisch omdat hij altijd oog heeft voor het bijzondere. De leider kan
kleur geven. Die geeft hij zelf. Hij doet meer dan enkel bevestigen dat anderen de juiste kleur hebben gekozen. Er zijn in onze populistische tijden
te veel pseudoleiders die het volk klakkeloos napraten, daarbij de indruk
wekkend dat ze zelf originele gedachten hebben ontwikkeld. Een typisch
voorbeeld van deze ontsporing is de politicus die xenofobe uitspraken doet
en zichzelf tegelijkertijd als ‘tegendraads’ kwalificeert. Natuurlijk is hij
niet tegendraads. Hij herhaalt wat heel veel mensen die economische achteruitgang vrezen, eerst in de beslotenheid van het café, daarna overal waar
ze maar konden, te berde brachten. De kunst die de pseudoleider meesterlijk beoefent, en waarmee hij succes oogst, bestaat erin laffe volgzaamheid
tegenover het zogenaamde buikgevoel van de bevolking als tegendraads
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en moedig te presenteren. De echte leider daarentegen durft werkelijk
tegendraads te zijn. Hij heeft het lef voor de rechtsstaat te pleiten wanneer
de vox populi strengere straffen eist, en hij blijft beklemtonen dat ook de
dader van een misdrijf een mens is, in tijden waarin alle ogen op het slachtofferschap zijn gericht. Leiderschap volgt een eenvoudig principe, dat ik
heb onthouden uit een homilie die monseigneur Willem de Bekker, bisschop van Paramaribo, een paar jaar geleden hield: ‘De bron vind je door
tegen de stroom in te gaan.’ Puur empirisch staat deze stelling als een huis.
Ook als het over leiderschap gaat, klopt ze volkomen. Wie zich stroomafwaarts laat meedrijven, hoeft niets te doen, heeft geen leider nodig die hem
inspireert. Dat geldt niet voor wie voor de moeilijke weg stroomopwaarts
kiest. De leider is niet alleen anders dan verwacht, in het beste geval profileert hij zich ook niet als leider. De kwaliteit van zijn leiderschap zit in
de begrenzing ervan, waarachtig leiderschap is minimal art, schuilt in de
kleine interventie, in het juiste woord op het juiste moment. De ware leider
moet van de gedachte af dat de leider de grootste is, dat hij groter moet zijn
dan de mensen die hij leidt. Het tegendeel is waar. De leider die niet wordt
overvleugeld door wie hij inspireert, richt zich op zijn eigen leiderschap,
niet op zijn publiek. Daarom is het informele leiderschap belangrijker dan
spectaculaire symboliek en retorische hoogstandjes. Wil het woord waarachtig blijven, dan dient het nederig te zijn.
Relativeren
Ten slotte weet de leider dat wat hij doet niet de horizon is. De werkelijkheid
overstijgt het individu. Maar het tegendeel is ook waar: de leider zal het individu altijd hoogachten. Dat betekent natuurlijk niet dat hij hoogachting
koestert voor zichzelf, maar wel dat hij die voelt voor de eigenheid van wie
aan zijn leiderschap is toevertrouwd. Het individu primeert altijd, ook al
omdat wij nu eenmaal individuen zijn. Misschien worden wij niet geboren
en sterven wij niet voor onszelf alleen. Maar we worden wel alleen
De ware leider is iemand die
geboren. En we sterven alleen, zelfs
zijn leiderschap relativeert en
al doen wij dat samen met anderen,
in hetzelfde vliegtuigongeval bijhet aanwendt om de grenzen
voorbeeld. Leiders hebben gemakervan zichtbaar te maken
kelijk de neiging, in hun drang om
een alomvattende boodschap te
brengen, om de collectieve dimensie van het leven te benadrukken. We doen
het samen, zeggen ze graag. Maar in het begrip ‘samen’ vervaagt het individu ten voordele van een groter geheel, dat zelf geen persoon is van vlees en
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bloed en dus door iemand moet worden vertegenwoordigd. Door de leider.
Als de nadruk al te zeer valt op het begrip ‘samen’, betekent zulks dat onderdanen terrein verliezen tegenover de leider, die haast per definitie als enige
het begrip ‘samen’ belichaamt. Anders uitgedrukt: al te gemakkelijk valt de
collectieve dimensie samen met de individuele dromen van wie zich leiderschap toe-eigent. We mogen nooit het individu opofferen voor het geheel,
want ieder mens is uniek, meer dan elk verband, hoe nobel ook, ooit kan zijn.
En we mogen, onder het voorwendsel van een gemeenschappelijke droom,
nooit de zwakkere, het individu dus, opofferen voor de sterkere, de leider.
De ware leider is iemand die zijn leiderschap relativeert en het aanwendt om
de grenzen ervan zichtbaar te maken.
Besluit
Volgt uit het voorgaande dat christelijk leiderschap mogelijk is? Exclusief
christelijk leiderschap misschien niet, maar in ieder geval heeft de christelijke leider een aantal kenmerken waar vele leiders voor terugdeinzen.
Hij ziet leiderschap als minimal art, begrenst het zelf, wantrouwt het waarheidsgehalte van wat iedereen vanzelfsprekend vindt, is vrij genoeg om
zelfkritisch te durven zijn en om machtigen zijn kritiek niet te onthouden.
Hij kan dat omdat hij over het vermogen beschikt om scherp te observeren.
Omdat hij durft te zien en dus meer waarneemt dan wat bij een eerste aanblik zichtbaar is. Er bestaat een band tussen leiderschap en mystiek, maar
dan geen band waardoor leiderschap verder uitdeint. Integendeel, de band
maakt het leiderschap kleiner, en het mysterie groter, waardoor overgave
het haalt van angst.
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Toekomst voor christelijk
geïnspireerde politiek
De christendemocratie als politieke beweging heeft vandaag
de dag volop bestaansrecht. Christelijke, christendemocratische, politiek doet in feite weinig anders dan een door vele
eeuwen heen opgedane expertise in samenleven aanbieden
aan de samenleving. Deze politiek is daarmee nadrukkelijk niet gebaseerd op de christelijke leer, de dogmatiek, of op
kerkelijk of goddelijk gezag, maar op een culturele praktijk.
We zijn in zekere zin allemaal ‘christen’, zoals we allemaal
ook een beetje liberaal en een beetje socialist zijn. Het is goed
om elkaar daar op gezette tijden aan te herinneren. Juist de C
houdt de samenleving spannend.
door Govert Buijs
De auteur is hoogleraar Politieke filosofie en levensbeschouwing aan de Faculteit
der Wijsbegeerte van de Vrije Universiteit. Ook doceert hij Filosofie van de economie aan de faculteit Economische wetenschappen en bedrijfswetenschappen van
de Vrije Universiteit.

Stel dat ze er niet zouden zijn – zou iemand het dan vandaag de dag
in zijn hoofd halen om een arp, kvp of chu op te richten? Of zou iemand de
moeite nemen en de bevlogenheid hebben om het cda op te richten, anders dan als een staaltje katholiek-protestantse oecumene?
In deze bijdrage wil ik me expliciet richten op de toekomst en daarmee
op het bestaansrecht van een christendemocratische politieke beweging
die nadrukkelijk mensen van andere geloofsovertuigingen en wereldbeschouwingen uitnodigt om te participeren. Andere mogelijkheden om
christelijk geloof en politiek al dan niet te verbinden laat ik rusten.
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De historische expertise van de christelijke traditie
Bij wijze van hors-d’oeuvre een stelling: zonder de christendemocratie zou
Nederland minder gelukkig zijn. Ergerniswekkend arrogant, en toch is er
veel voor te zeggen. Christelijke politiek, christendemocratische politiek,
doet in feite weinig anders dan een door vele eeuwen heen opgedane expertise in samenleven aanbieden aan de samenleving.
Christendemocratische politiek is daarom nadrukkelijk niet gebaseerd
op de christelijke leer, de dogmatiek, en niet op kerkelijk of goddelijk
gezag, maar op een culturele praktijk. Christenen hebben zich in hun
traditie ontwikkeld tot een soort ‘praktijkexperts samenlevingskunde’,
ervaringsdeskundigen in het samenleven van heel verschillende mensen.
De plaatsen waar ze die ervaring hebben opgedaan zijn de kerk, met haar
lokale onderafdelingen van parochies en plaatselijke gemeenten, het zijn
kloosters, broederschappen en zusterschappen, gilden en de vroeger als
gemeenschappen georganiseerde universiteiten.
Dit is belachelijk, is de tegenwerping van de lezer, al dan niet christelijk.
Kijk eens wat een schreeuwende verdeeldheid de christenheid tentoonspreidt! De tegenwerping klopt natuurlijk – het christelijke project is lang
niet altijd geslaagd. ‘Hier blijven half alle ogenblikken’, dichtte Nijhoff.
Bovendien moet men het christelijke project afzetten tegen de moeilijkheden in het algemeen die het samenleven van mensen met zich meebrengt.
Samenleven van mensen is zo complex dat alle oplossingen hiervoor sowieso stukwerk blijven en van tijd tot tijd falen. Vrijwel alle bekende culturen
– en veel bedrijven en instellingen doen het in deze eenentwintigste eeuw
nog steeds zo – hebben er daarom voor gekozen het probleem op te lossen
door hiërarchische machtsstructuren. Eén is de baas, een absoluut vorst of
een ‘Big Boss’, een ‘Grote Roerganger’ of een ‘Führer’ – wel zo duidelijk.
Al tweeduizend jaar lang wordt er in de christelijke traditie geoefend in
een andere vorm van samenleven: die van gelijkwaardige partners. Dat gaat
van ‘au’ en met vallen en opstaan – de mensheid is hier duidelijk niet aan
gewend. En toch! Welk ander verband in onze samenleving brengt nu al
eeuwenlang mensen bijeen van alle leeftijden, vanuit allerlei sociale klassen,
zelfs vanuit heel verschillende etnische achtergronden? Neem de zondagse
kerkdienst: wat zich op zo’n ochtend in een gemiddelde kerkdienst of eucharistieviering verzamelt, is toch een fascinerend zootje ongeregeld. Men
moet niet verbaasd staan hier een hoogleraar vastestoffysica aan te treffen
naast uitkeringstrekkers en verstandelijk minderbegaafden, kunstenaars
naast boekhouders, mkb-ondernemers naast zzp’ers, verpleegkundigen
naast artsen, liefhebbers van VI Oranje naast die van Radio 4.
Natuurlijk, ook de voetballerij bindt in Nederland veel mensen samen.
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Maar een voetbalstadion is geen gemeenschap, maar een vluchtig netwerk.
Wie met relatieproblemen zit, zal op zondagmiddag niet zo snel de toevallige medesupporter van FC Utrecht aanklampen, maar kan ’s ochtends wel
bij de pastoor of bij een pastorale medewerker terecht. Voor het kijken naar
een voetbalwedstrijd geldt hetzelfde als wat T.S. Eliot ooit gezegd heeft
over tv: ‘The remarkable thing about television is that it permits several
million people to laugh at the same joke and still feel lonely.’
Een revolutie in de wereldgeschiedenis
Wat is in de christelijke traditie zoal geleerd over leven en samenleven?
De kern hiervan wordt gevormd door – abstract gezegd – het ‘relationele
mensbeeld’. Concreet is dat het diepe inzicht dat mensen die de handen ineenslaan tot veel meer in staat zijn dan wat ieder afzonderlijk zou kunnen:
1 + 1 = 4. Samen kunnen mensen (a) meer moeilijkheden verduren, (b) veel
intenser genieten, (c) veel complexere zaken realiseren, en (d) voorkomen
dat ze stikken in de onpeilbare diepte van het eigen, eenzame ik. Tweezaam, of beter: meerzaam is de mens, niet eenzaam – als het goed is.
Om dit in goede banen te leiden is er een handvol eenvoudige principes:
Iedere deelnemer is gelijkwaardig.
Ieder heeft eigen talenten.
Ieder zet die talenten concreet in en doet dus mee (denk ook aan het
fameuze arbeidsethos).
Er is een groter doel dat aan ieder een langetermijnoriëntatie geeft (in
de christelijke traditie het ‘Koninkrijk van God’).
Relativeringsvermogen, vergevingsgezindheid en het vermogen je eigen fouten te erkennen (het grote doel blijft altijd maar stukwerk).
Tucht c.q. discipline: er is een aantal heldere gedragsregels (niet stelen,
niet doden, niet echtbreken).
Oefenen in dankbaarheid: daarom ook veel feestvieren (elke zondag, en
natuurlijk Kerstmis, Pasen, Pinksteren) en daarom ook zorgvuldig omgaan
met wat je gekregen hebt.
In de westerse cultuur heeft deze niet-hiërarchische gemeenschapspraktijk zich geleidelijk uitgebreid naar bredere gemeenschappen, eerst
in de middeleeuwen de steden, later zelfs naar het niveau van nationale
staten. Een hele rij politieke revoluties in Europa en in Amerika was het gevolg: de Nederlanden als eerste (1568), daarna Engeland (1688), de Verenigde Staten (1776) en Frankrijk (1789). Maar ook daar is ze niet geëindigd. De
revolutionaire omslag in menselijke verhoudingen – uniek op wereldhistorische schaal – is uiteindelijk uitgekristalliseerd in de geschiedenis der
mensheid. Al aan het begin van de negentiende eeuw kon de Duitse filosoof
Hegel een wereldgeschiedenis ontwerpen aan de hand van de ontwikkeling
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van de individuele waardigheid van mensen, hun vrijheid en onderlinge
erkenning als gelijkwaardige mensen, met het christendom in de hoofdrol.
Ongeveer terzelfder tijd sprak de Franse aristocraat De Tocqueville van een
wereldhistorische overgang van een aristocratisch-hiërarchische samenleving naar een democratische samenleving, een ‘irresistible movement
that has advanced for centuries’, die men niet kan weerstaan maar wel kan
trachten in goede banen te leiden.
Historisch gezien heeft een deel van deze beweging zich – hoezeer ook
geïnspireerd door de christelijke gemeenschapsidee – afgespeeld buiten
het institutionele christendom. Vanaf Franciscus van Assisi tot en met Martin Luther King bleek het steeds nodig dat ‘creative minorities’, creatieve
minderheden, op basis van de christelijke inspiratie protest aantekenden
tegen de officiële institutionele vorm die het christendom had aangenomen
in kerk en samenleving. Tegelijk verschafte juist die inspiratie de gezaghebbende grond waardoor dat protest ook echt zeggenschap kon krijgen.
Deze revolutionaire omwenteling is daarom niet het eigendom van een
bepaald instituut of van een bepaalde sociologische groep. In zekere zin
zijn wij in het Westen allen de erfgenaam van dit gemeenschapsidee en
leeft dit ideaal in ons allen, seculier of religieus, liberaal of socialistisch –
we zijn allen ‘christelijk’.
Tegelijk kan de kennis van hoe een dergelijk gemeenschapsideaal feitelijk van dag tot dag werkt, gemakkelijk verloren gaan. Dan kun je nog wel
de klok luiden, maar weet je niet meer hoe die gegoten wordt. De politieke
ideologieën die het Westen heeft voortgebracht lijden precies aan dit euvel. Ze geven een verwrongen en verdraaide interpretatie van het westerse
samenlevingsideaal en zijn daarom niet in staat om dit op lange termijn
te dragen. Wie, zoals de liberalen,
alleen ‘individu’ zegt, miskent hoeDe politieke ideologieën van het
zeer elk individu altijd al gedragen
is door een aan hem of haar voorafWesten geven een verwrongen en
gaande gemeenschap, die in staat
verdraaide interpretatie van het
stelt om überhaupt individu te worwesterse samenlevingsideaal
den. En wie, zoals socialisten, alleen
‘gemeenschap’ zegt, miskent hoezeer de voortgang van de gemeenschap steeds weer te danken is aan creatieve en actieve individuen die met steeds nieuwe initiatieven (wat Hannah
Arendt ‘nataliteit’, geboortigheid noemt) de gemeenschap behoeden voor
verval en verstarring.
Omdat ze maar zo’n gebrekkige interpretatie van het samenlevingsideaal hanteren, zijn beide vleugels steeds beurtelings vleugellam. Daarom
heeft een ongetemd liberalisme vaak kwalijke effecten voor de samenle-
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ving (‘private wealth, public poverty’), zoals de negentiende-eeuwse sociale misstanden en ook recentelijk de ontwikkelingen binnen de nog maar
tien jaren volledig geprivatiseerde en gedereguleerde bankensector hebben laten zien. Het individu met zijn eigen talenten moet de ruimte krijgen
– heel terecht –, maar krijgt daarbij de illusie aangepraat dat hij alleen zijn
eigen leven schept, niets ontvangen heeft van anderen, maar ‘selfmade’ is
en daarom alleen aan zichzelf en zijn eigen portemonnee verantwoording
schuldig is.
Daarom hebben socialisten vaak de neiging tentoongespreid om de
individuele creativiteit uit te kleden en een verstikkende slachtoffermentaliteit in de hand te werken, waarin altijd anderen het gedaan hebben (de
ondernemer als vijand). Ze neigen ernaar het appel van de samenleving op
de inzet van het individu af te zwakken en door het ‘pamperende’ collectief
over te laten nemen.
Natuurlijk zijn er allerlei momenten waarop noch de liberale noch de
socialistische soep zo heet gegeten wordt als ze wordt opgediend. Maar de
kern ervan is duidelijk: noch een liberaal, noch een socialist zal ooit, als hij of
zij consequent is, de woorden van John F. Kennedy in de mond nemen: ‘Ask
not what your country can do for you – ask what you can do for your country.’
De twee gezichten van de hedendaagse burger
De grote ideologieën van de moderne tijd zijn dus niet in staat om de basisprincipes van onze hedendaagse samenleving goed onder woorden te
brengen. Zo werken ze steeds een mentaliteit in de hand die het samenlevingsideaal ondermijnt, en brengen het daarmee in ernstig gevaar. Zo ontstaat ook steeds kortsluiting tussen de politiek en de burger.
In de afgelopen dertig jaar is de individuele kant van het ideaal zozeer
beklemtoond dat het hoe langer hoe moeilijker is om de solidariteit ook als
ideaal, als waarde, overeind te houden. De samenleving werd hoe langer
hoe meer gezien in termen van ‘wat levert het op voor mij?’. De eigen betrokkenheid was enerzijds afgekocht, maar tegelijk werd die met die afkoop ook gezien als ‘lastig’. Vandaar dat ‘lastenverlichting’ kon uitgroeien
tot de grote mantra wereldwijd. Dat heeft ertoe geleid dat de burger in de
afgelopen decennia (mede door de politiek) is opgevoed tot een calculerende consument. Markerend dieptepunt was de herverkiezingsspeech
van Bill Clinton, die de kiezer opriep zijn keus te laten bepalen door het
antwoord op de volgende vraag: ‘Are you better off today than you were
four years ago?’
In de decennia daarvoor, en dit werkt ook nog steeds krachtig door in
de mentaliteit van burgers, raakte de burger eraan gewend dat veel van de
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last van het concrete samenleven van mensen van hem afgenomen werd.
De illusie van een zorgeloos, ‘ontzorgd’ bestaan, omdat de staat alle zorgen
overneemt.
Het nettoresultaat van ‘links’ en ‘rechts’ is dat nogal wat ‘samenlevingswatchers’ nu geneigd zijn nogal negatief te spreken over de burger, die een
‘dik ik’ heeft (Kunneman), verweesd is (Fortuyn), zich in zijn privésfeer
verschanst heeft (Van der Lans), een onrealistische veiligheidsverwachting
heeft, waar alle risico door de staat is uitgebannen (Boutellier), een nationalistisch hedonisme tentoonspreidt zonder de voor het samenleven noodzakelijke deugden (Pels).
Tegelijk zijn er aanwijzingen dat er ook een andere burger is, die – wellicht – onder de oppervlakte van de klagende, onzekere, verwarde en
verwende burger zit. Dat is de bbc-burger: de betrokken, betrouwbare en
coöperatieve burger (die de oude samenlevingsprincipes op een of andere
manier nog in zich heeft). Van den Brink en anderen komen in de recente
studie De Lage Landen en het hogere bij heel gewone mensen veel inspiratie
tegen, veel betrokkenheid bij de samenleving. Mensen vertalen dat ook
volop in betrokkenheid, in de buurt, in de mantelzorg, in de voetbalvereniging, in de kerk, enzovoort. Probleem lijkt dan vooral dat politiek en
samenleving op deze kant van burgers geen appel doen maar deze vaak
afremmen en frustreren, terwijl ze wel actief inspelen op de consumerende, klagende, verwende, en onzekere kant van diezelfde burger. De politiek
heeft de bbc-kant van de burger van zich vervreemd door een constant volgehouden jargon dat bol staat van ‘uw portemonnee’, ‘het zuur verdiende
geld van de hardwerkende Nederlander’, enzovoort. Daarbij wordt steeds
de indruk versterkt dat al het publieke een soort inbreuk is op de private
sfeer van de burger.
De politiek van de toekomst zal met deze hardnekkige gewoonte moeten breken, op straffe van het teloorgaan van het hiervoor genoemde samenlevingsideaal. Politiek van de toekomst zal dus juist verbinding moeten zoeken met deze bbc-burger, en deze burger onder zijn eigen cynische
korst vandaan moeten roepen. Dat is emancipatie, bevrijding!
‘A new science of politics for a new world’:
een toekomstgerichte partij
Onze democratie is ingrijpend veranderd, namelijk van een partijendemocratie naar een ‘toeschouwersdemocratie’ waarin mensen steeds opnieuw
hun stemkeus vrij bepalen. Geen enkele partij heeft daarom nog een stabiele machtsbasis. Voor elke partij, en zeker voor een middelkleine partij
als het cda nu is, betekent dit de omvorming van een machtspartij op zoek
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naar ideeën naar een ideeënpartij op zoek naar macht. Voor het huidige
cda betekent dit een ingrijpende cultuuromslag, een afscheid ook van de
heimwee naar de grote volkspartij.
De christendemocratie kan alleen overleven als een politieke stroming
die mensen van allerlei levensovertuigingen kan inspireren, als ze een
appel durft te doen op de bbc-burger: de betrokken, betrouwbare, coöperatieve burger. Een appel doen betekent: je medeburger stimuleren om
die bbc-kant van zijn bestaan naar voren te laten komen, en hem in staat
stellen de cynische korst van zich af te werpen. Dat lijkt een nogal abstracte
insteek. Veel gemakkelijker is het om de burger te beloven dat de hypotheekrenteaftrek in stand blijft, of een kortetermijnverhaal geven over
‘eerlijke verdeling’ van de bezuinigingspijn. De christendemocratie moet
zich nu de tolk maken van wat De Tocqueville ‘a new science of politics for a
new world’ noemde.
Wat is nu de uitdaging waar ons land (en de wereld) voor staat, en waar
de christendemocratie, nu als creatieve minderheid, een antwoord op
kan geven? Een pure kortetermijnoriëntatie miskent dat ons land (en vele
landen met ons) op de wat langere termijn staat voor de grote uitdagingen
die te maken hebben met het einde van de vanzelfsprekende economische
groei. Hoewel veel toonaangevende economen in de eerste helft van de
twintigste eeuw ervan uitgingen dat economische groei slechts tijdelijk
nodig zou zijn, totdat iedereen een behoorlijke levensstandaard zou hebben ontwikkeld, is permanente groei nu de (fragiele) levensader, de aorta
van onze samenleving geworden. Het angstzweet breekt alle beleidsmakers uit als ‘de groei tegenvalt’. Steeds laten we immers de verwachte
inkomsten van morgen betalen voor de uitgaven van vandaag. Dat heeft
alle trekken van een gigantisch piramidespel. Vroeg of laat krijgen we
daarvan de rekening gepresenteerd, met alle gevolgen van dien voor bepaalde groepen en uiteindelijk voor de samenleving als geheel. Het risico
is dan levensgroot dat de samenleving uiteenvalt in een groep haves, die
zich waarschijnlijk verschansen in gated community’s, en een grote groep
havenots, de verliezers van het piramidespel. Dit beeld zien we nu al in de
Verenigde Staten.
Willen we onze samenleving vitaal houden als een samenleving waarin
de enkeling op kan bloeien verbonden met en ten dienste van anderen en
het geheel, dan zullen we veel creatiever en verstandiger de toekomst tegemoet moeten gaan dan met de mantra ‘x % groei en anders: paniek!’. We
zullen de overgang moeten gaan maken van een op termijn onhoudbare
kwantitatieve groei naar kwalitatieve groei, oftewel groei in relationele zin,
groei in zorg, groei in talentontwikkeling van jongeren (die niet het gevoel
mogen krijgen aan de kant te moeten blijven staan), groei in betrokken-

Christen Democratische Verkenningen | Herfst 2012

Naar een hernieuwde invulling van christelijke politiek

218
heid van ouderen (in plaats van groeiende eenzaamheid en nutteloosheidsgevoelens).
Ik noem een viertal mogelijke kernpunten, vooral als denkoefening voor
een concrete christendemocratische agenda van de toekomst. Centrale
gedachte: het samenleven ook op langere termijn vitaal houden. Op elk van
deze punten zou een vernieuwd en sprankelend cda een soort ‘Deltaplan’
kunnen ontwikkelen – en daarmee de boer opgaan. In al deze gevallen zal
er wel sprake moeten zijn van een faciliterende overheid, maar verder zal
veel uitgewerkt kunnen worden in afspraken die samenleving en politiek
zelf en met elkaar maken.
A. Deltaplan ‘Ruim baan voor maatschappelijk initiatief ’
Nu in de achterliggende decennia vrouwen eindelijk volwaardig zijn gaan
deelnemen op de arbeidsmarkt, is er wel een groot reservoir aan vrijwilligerswerkers verdampt. Bovendien is de enige echte inzet voor ‘het vaderland’ aan mannelijke zijde, de militaire dienstplicht, afgeschaft. In
principe wordt nu, behalve betaald werk, van niemand meer iets gevraagd.
Dat is wel heel merkwaardig. Voor het eerst in de geschiedenis is het samenleven van mensen geheel ‘zorgeloos’ geworden – althans op papier.
Dit is natuurlijk een illusie. Wie immers alleen al in de zorgsector verder
kijkt dan zijn neus lang is, ziet dat daar naast de betaalbaarheid binnen
enkele jaren het gebrek aan arbeidskrachten het grootste probleem wordt.
We kunnen niet doorgaan op de weg van ‘ontzorging’: iedereen zal de komende decennia de handen uit de mouwen moeten steken. De wmo heeft
hiervoor al een eerste basis gelegd. De volgende stap in deze ontwikkeling
is dat we niet alleen het betaalde werk goed verdelen, over alle leeftijden en
beide seksen, maar ook het onbetaalde werk. ‘Sociale dienstverlening’ zal
een vast bestanddeel van ieders leven moeten worden. Dat betekent onder
meer dat het begrip ‘werkloosheid’
afgeschaft wordt: bij een uitkering
hoort altijd sociale dienstverlening.
Sociale dienstverlening zal een
Het betekent ook dat van de vitale
vast bestanddeel van ieders
ouderen, ook boven de 67, gevraagd
leven moeten worden
wordt wekelijks een bepaald aantal
uren beschikbaar te stellen voor de
samenleving. Ook aan bedrijven zal
gevraagd kunnen worden om maatschappelijke activiteiten te ondernemen of te ondersteunen. Een bedrijfsuitje kan heel goed een vrijwilligersproject zijn. De maatschappelijke stage in het middelbaar onderwijs is
hiervoor de eerste logische stap.
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B. Deltaplan ‘Menselijke maat’
Onder het motto ‘Kleinschalig waar het kan, grootschalig waar het moet’
gaat het cda voorop in de ontwikkeling van kleinschalig onderwijs en
kleinschalige zorg. Dit betekent uiteraard een majeure wending met de
voortdurende schaalvergrotingskoers die het cda in de achterliggende decennia heeft gevaren, maar die stond dan ook op bijzonder gespannen voet
met de eigen christendemocratische uitgangspunten. De megalomane,
vervreemdende megafusies worden teruggedraaid, omdat ze het concrete
samenleven van mensen eerder belemmeren dan mogelijk maken. Inkomens van bestuurders worden weer normaal. Het primaire proces komt
weer centraal te staan. Er wordt actief gezocht naar lokale verbindingen,
bijvoorbeeld tussen ouderen en jongeren, door zorg en onderwijs met elkaar in contact te brengen, bijvoorbeeld via partnerschappen van scholen
met verzorgingshuizen.
C. Deltaplan ‘Nieuwe levensloop’
Op diverse momenten hebben we momenteel de levensloop zo ingericht
dat er grote spanningen ontstaan. Voor een huis met ruimte heb je geen
geld als je het nodig hebt; als je geld hebt, heb je die ruimte niet meer nodig. Als je tijd nodig hebt voor zorgtaken, heb je die tijd niet (het spitsuur
van het leven); als je tijd hebt, zijn er nauwelijks meer zorgtaken (en ga je
van pure verveling maar van een Zwitserleven genieten). Sinds de vaststelling van de pensioenleeftijd op 65 jaar is de levensverwachting met ruim
tien jaar gestegen. De enige reactie die recentelijk hierop is gekomen is het
geleidelijk verhogen van de pensioenleeftijd naar 67 jaar. Hier heeft men
veel creatievere mogelijkheden links laten liggen. Er is in de achterliggende jaren in onze levensloop een ‘vierde levensfase’ bij gekomen (na kindertijd, jeugd en werkzaam leven, en vóór de ‘oude dag’), waarin mensen vaak
nog opmerkelijk vitaal zijn, maar waarin tegelijk de energie en concentratie afnemen. Deze fase, vanaf 60 tot 75 jaar, moeten we met elkaar opnieuw
inrichten: een geleidelijke afname van betaald werk, gekoppeld aan een (in
omvang geringere) toename van sociale dienstverlening, ouderen helpen
ouderen en jongeren. Deze nieuwe taak neemt dan ook weer in omvang af,
tot rond het 75e levensjaar dan de echte ‘oude dag’ begint. Dit vergt uiteraard ook levensloopbestendige woonvormen, waar verschillende generaties niet door bijna gettoachtige muren gesegregeerd zijn.
D. Deltaplan ‘Duurzaam ondernemend’
Wereldwijd staan we voor de omslag naar een economie die veel minder
afhankelijk is van niet-hernieuwbare energiebronnen. Vaak is dit voorgesteld als versobering en verslechtering. Maar hierin kan Nederland juist
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ook een nieuw groeiperspectief creëren. Nederland gidsland – waarom
niet? Hier gaat het om dankbaar beheer van wat we met de aarde ontvangen hebben. Dit kan tegelijk ook een nationaal, samenbindend project
worden. De kerngedachte hierbij is dat we voormalig ‘linkse’ impulsen
kunnen verbinden met ‘rechts’ ondernemerschap: een verbond van de
fameuze dominee en de al even fameuze koopman. Inmiddels lijkt wereldwijd de technologie voorhanden om al onze gebouwen energieneutraal
te maken. Als land kunnen we ons op de ontwikkeling en toepassing van
deze technologie zodanig toeleggen dat we een wereldwijde speler worden
in duurzame technologie. In feite is dit al volop aan de gang. In ons land
zelf levert een dergelijk project lichtjaren werk op, bijvoorbeeld voor het
midden- en kleinbedrijf, zoals installateurs. En denk aan een speciale universiteit (naar analogie van de Wageningse landbouwuniversiteit) of een
speciaal interuniversitair instituut dat samenwerkt met producenten van
technologie (vergelijkbaar met het Massachusetts Institute of Technology,
mit), een eco-instituut waar men de ontdekkingen doet waar het Nederlandse bedrijfsleven vervolgens wereldwijd mee aan de weg kan timmeren.
Nederland gelukkiger met of zonder christendemocratie?
Moet je voor dit voor iedereen toegankelijke verhaal de C van ChristenDemocratisch Appèl handhaven? De discussie hierover volgt vaak uitgesleten patronen. Volgens de voorstanders van de C wordt een partij die zich
‘centrum’ noemt, of middenpartij, of zelfs conservatief, een fletse partij,
zonder identiteit.
Tegenstanders wijzen erop dat de kerkelijke betrokkenheid in Nederland
inmiddels zo klein geworden is dat een verwijzing naar de christelijke traditie geen mobiliserende betekenis meer heeft. Veel christenen kiezen bovendien vaak voor een partij die zich niet expliciet als christelijk presenteert.
Bovendien claimt men met het gebruik van de C wellicht een traditie voor
een bepaalde groep, terwijl die groep misschien helemaal niet representatief
is voor het potentieel dat de christelijke traditie in zich heeft. De discussie
wordt nog bemoeilijkt door het gegeven dat ‘de kerk’ momenteel een slecht
imago heeft. De misbruikschandalen in de katholieke kerk hebben hun
weerslag op de beeldvorming van alle kerken en van religie in het algemeen.
Electoraal is de C niet langer een direct voordeel. Overigens ook niet per
se een nadeel, zoals de periode-Balkenende aantoonde. De waardering voor
de kerk en de waardering voor religie kunnen zowel onderling uiteenlopen
als fluctueren. Er zijn echter wel drie redenen te geven voor het behoud
van de C. De eerste reden is dat men met de C in de samenleving een plaats
creëert waar men op structurele basis de confrontatie aangaat met het sa-
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menlevingsideaal dat onze cultuur draagt, omdat het daar een ‘verplicht
nummer’ is. Een christendemocratische politieke beweging wordt door
haar naam verplicht van tijd tot tijd te ‘herbronnen’. De C wijst naar een
bron die steeds weer op te zoeken is en die aanleiding kan geven tot sprankelende vernieuwing.
Een tweede reden is dat de C duidelijk aangeeft, zelfs ertoe dwingt om
aan te geven, dat het in het leven en samenleven niet alleen maar gaat om
de portemonnee – hoe belangrijk die ook is – maar ook om waarden en
om, laten we het maar gewoon in die termen zeggen, om geluk, gewoon
alledaags geluk. Niet bij brood alleen, luidde de titel van het eerste cdaprogram. Samenleven gaat om fatsoen en respect, om een goede verstandhouding tussen generaties en tussen etnische en religieuze groepen, het
gaat om ruimte om je kinderen op te voeden, om vrijheid om je geloof te
beleven. Het gaat om een samenleving waarin ieder mens van waarde is en
waarin mensen elkaar vinden in allerlei projecten die men met elkaar onderneemt, ten behoeve van de eigen groep of ten behoeve van anderen; het
gaat om een samenleving waarin mensen gewoon elkaar groeten. In zo’n
samenleving, zo’n high trust society, zijn mensen gelukkiger dan in low
trust societies, zo blijkt ook uit allerlei waardeonderzoeken die hiernaar
gedaan worden. Bovendien zijn de economische prestaties in high trust
societies vele malen beter. In die zin kan men zeggen dat het samenlevingsideaal dat in de christendemocratie geformuleerd wordt, Nederland
gelukkiger gemaakt heeft en gelukkiger maakt.
Een derde reden is dat de C eraan herinnert dat men ook als minderheid
een bijdrage kan leveren. Het christelijk geloof was typisch zo’n creative
minority, een creatieve minderheid die volgens de Engelse historicus Toynbee in feite steeds de geschiedenis beïnvloedt. Vernieuwing, het doorbreken van de verstarring, begint nooit bij een meerderheid, maar altijd bij
kritisch-creatieve minderheden.
Er zijn wel vier voorwaarden voor het blijven gebruiken van de C. Veel
komt hier aan op de presentatie. De C kan namelijk alleen geloofwaardig
zijn als ze staat voor een partij die consequent de vraag naar de kwaliteit
van de samenleving primair stelt en
daarmee dus niet de vraag naar de
Juist de ‘C’ houdt de
omvang van de individuele portemonnee. Ten tweede kan men de C
samenleving spannend
alleen voeren wanneer de inspiratie
ook grondige zelfkritiek stimuleert.
Ten derde kan men de C alleen voeren als men die niet exclusief claimt als
stempel op de eigen keuzes, maar als men die aan zichzelf voorhoudt als
kritisch ideaal. Geen pretentie, maar intentie; geen pretentie, maar inspi-
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ratie- en oriëntatiebron. Ten vierde zal de C uitdrukkelijk gepresenteerd
moeten worden als uitnodigend voor mensen van alle levensovertuigingen
– vandaar ‘christendemocratisch’ en niet ‘christelijk’.
We zijn in zekere zin allemaal ‘christenen’, zoals we allemaal ook een
beetje liberaal en een beetje socialist zijn, maar daarom kan het juist goed
zijn elkaar daar op gezette tijden aan te herinneren. Juist de C houdt de
samenleving spannend.
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De actualiteit van
Willem H. Nolens

(Venlo 1860-Den Haag 1931)
door Vefie Poels
De auteur is senior onderzoeker aan de Faculteit Katholieke Theologie van Tilburg University en aan
het Katholiek Documentatie Centrum van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Kamerfluisteraar met boord op de bres
voor arbeiders en vrede
Ieder die de leeszaal van het Katholiek

naar de regeringstafel. Fluisterend, in hoog-

Documentatie Centrum (kdc) in Nijmegen

stens een paar woorden, gaf hij zijn advies of

bezoekt, wordt bij binnenkomst gemon-

aanwijzing aan de premier of een minister.

sterd door een groot zwart borstbeeld direct

Deze handelwijze was zo typerend voor No-

naast de balie.1 Willem Hubert Nolens hoort

lens dat de liberale journalist D. Hans hem

en ziet alles, stilzwijgend weliswaar. Eigen-

kenschetste als ‘de grote souffleur’. Hij voeg-

lijk was dat ook al zo in de tijd dat hij de

de eraan toe dat men slechts Nolens hoefde

onbetwiste politieke leider van de katholie-

te zoeken als men wilde weten waar op dat

ken in de Tweede Kamer was. Ogenschijnlijk

moment het zwaartepunt van het politieke

zat hij langs de zijlijn, daar in zijn achterste

spel lag: cherchez Nolens.2

bankje. Maar ieder die zijn politieke raad

Kon men in de eerste decennia van de

dringend nodig had, Kamerlid of minister,

twintigste eeuw niet óm Nolens heen, aan

wist hem te vinden. De Monseigneur, zoals

het begin van de eenentwintigste eeuw lopen

hij zich graag liet noemen, hield er korte,

mensen dagelijks lángs hem heen, zich nau-

haast onopgemerkte, particuliere audiën-

welijks meer bewust van het gezag en het res-

ties. Andersom, haast net zo onopvallend,

pect die deze priester en staatsman indertijd

schuifelde Nolens wanneer het erom spande

uitstraalde. Het program dat hij in de Tweede
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Kamer uitdroeg was duidelijk: ‘De grondtoon

had. Echte vijanden lijkt Nolens ook niet

van mijn politieke werkzaamheid zal zijn: het

gemaakt te hebben, al typeerden collega’s

streven om de eisen der Christelijke leer in

op het bisschoppelijk college Rolduc hem als

alle delen van het maatschappelijk en staat-

afstandelijk en zelfs hautain.6

kundig leven tot hun recht te doen komen.’

Nolens’ karakter en priesterschap, gekop-

Daarbij liet de nuchtere Venlonaar zich niet

peld aan zijn machtige positie bij de katho-

tot een fundamentalistische opstelling verlei-

lieken, maken hem tot een intrigerend man.

den, maar maakte hij een onderscheid tussen

Het is dan ook niet verwonderlijk dat hem

‘het absolute van het ideaal en de modalitei-

sinds de herdenking van zijn honderdste

ten van de werkelijkheid’.3 Nolens liet zich

geboortedag een herwaardering ten deel is

kennen als een man die graag regeerde, over

gevallen. Er zijn verschillende biografische

rechts – maar als het had gemoeten ook over

studies aan hem gewijd, met als belangrijk-

links, ook al zou hij daarbij het episcopaat

ste bron het rijke archief van Nolens, dat

op zijn weg hebben gevonden –, om zijn pro-

dankzij Aalberse bewaard is gebleven voor

gram te realiseren. In principe wilde hij met

het nageslacht.7 Het is opvallend dat de bi-

ieder samenwerken, als de mensheid daar

ografische schetsen allengs een steeds posi-

maar beter van werd.

tiever beeld laten zien. Met name zijn sociale

* * *
Vijftig jaar geleden, bij gelegenheid van zijn

betrokkenheid en zijn inzet voor het welzijn

honderdste geboortedag, verbaasden sommi-

dien wist hij door zijn leiding – autoritair

gen zich erover hoe snel de herinnering aan

of juist niet, daar lopen de meningen over

Nolens was vervaagd.4 Dat werd vooral gewe-

uiteen – de katholieken binnen één partij

ten aan de ongenaakbaarheid die hem aan-

verenigd te houden, waardoor ze een over-

kleefde. Bij gelegenheid van zijn veertigste

tuigende machtsfactor in de Nederlandse

priesterfeest schreef zijn partijgenoot P.J.M.

politiek werden. Hoewel George Puchinger

Aalberse over hem: ‘Wanneer men meent,

in zijn monumentale studie over Hendrik

dat hij koel is en emotieloos, als men denkt,

Colijn concludeert dat de invloed van Nolens

dat hij, alleen wonend, in zichzelf gekeerd

in vergelijking met die van Charles Ruijs de

en ietwat egocentrisch is, als men gelooft,

Beerenbrouck niet overschat mag worden,

dat de koele nuchterheid, waarop hij zelf

rekent Paul Brill ‘de machtigste souffleur’

gaarne wijst, inderdaad een hoofdtrek van

– in tegenstelling tot Ruijs – tot een van de

zijn karakter uitmaakt, dan vergist men zich

honderd kopstukken van het laagland van

terdege.’ Maar, zo vervolgde hij, Nolens had

de twintigste eeuw.9

het er zelf naar gemaakt.5 Wat Nolens zelf van
deze karakterschets vond is onbekend, maar

* * *
Willem Nolens werd op 7 september 1860 ge-

dat hij introvert was wordt algemeen erkend.

boren als tweede zoon van een leerlooier in

In zijn jeugd noemde men hem ‘stille Wiel’.

Venlo. Op zijn elfde ging hij naar de hbs, wat

Ook in zijn latere leven was hij niet gericht op

aangeeft dat hij niet slechts een stille, maar

populariteit of eigen gewin en trok hij zich

ook een slimme jongen was. In 1874 ging hij

graag terug tussen zijn boeken. Zijn biogra-

naar het bisschoppelijk college in Weert en

fen melden dat hij geen of weinig vrienden

in 1878 verhuisde hij naar Rolduc, waar hij

Christen Democratische Verkenningen | Herfst 2012

van de arbeiders worden geprezen.8 Boven-

De actualiteit van Willem H. Nolens
Vefie Poels

225
het eerste deel van zijn priesteropleiding,

de Nederlandse sectie). Zijn kennis op het

‘de filosofie’, voltooide. Nadat hij staatsexa-

gebied van recht en staat, zijn ervaringen

men had gedaan onderbrak hij zijn priester-

uit de praktijk als lid van de Mijnraad (sinds

opleiding en ging in 1880 rechten studeren

1902; van 1913 tot 1931 zou hij er voorzitter

aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Vier jaar

van zijn) en zijn internationale contacten

later vervolgde hij zijn theologische studies

– onder wie de vooraanstaande Franse soci-

aan het grootseminarie van Roermond. In

alist Albert Thomas – maakten hem tot een

1884 deed hij examen in de rechten en het

specialist op het gebied van het arbeids-

jaar erna in de staatswetenschappen. Na zijn

recht. In 1909 werd hij aan de Gemeente

priesterwijding in 1887 werd hij docent in

Universiteit van Amsterdam benoemd tot

Rolduc, waar hij als eerste het vak sociologie

de eerste hoogleraar in de arbeiderswetge-

introduceerde. Naast zijn docentschap zag

ving in Nederland, een functie die hij door

Nolens kans om in Utrecht te promoveren in

zijn andere drukke werkzaamheden in 1925

de rechts- en staatswetenschappen, wat voor

moest neerleggen.

een katholiek priester vrij uitzonderlijk was.

Inmiddels was Willem Nolens in 1896

De titel van zijn dissertatie luidde De leer

door de kieskring Venlo in de Tweede Kamer

van de H. Thomas van Aquino over het recht

gekozen. Hij verhuisde naar Den Haag, maar

(Utrecht, 1890).

nog tot 1909 ging hij elk weekend naar Rol-

Nolens toonde in zijn dissertatie niet al-

duc om er op zaterdag en maandagmorgen

leen interesse in het gedachtegoed van Tho-

zijn lessen te geven en op zondagmiddag de

mas van Aquino, maar ook een warme be-

mijnwerkers te organiseren. In de Tweede

langstelling voor de rechten van arbeiders.

Kamer leerde hij het vak van Herman

Het jaar erna werd hij op dat punt bevestigd

Schaepman (1844-1903), sinds 1880 de eerste

door het verschijnen van Rerum Novarum

katholieke priester in de Tweede Kamer.

van paus Leo xiii. Deze encycliek zou de rest

Anders dan Schaepman, die zich als Kamer-

van Nolens’ leven een belangrijke leidraad

lid profileerde via zijn dichterlijke welspre-

in zijn handelen vormen. Nolens’ opvattin-

kendheid, kenmerkte Nolens zich door zijn

gen over de sociale problematiek stoelden

‘superieure zwijgen’. Hij sprak niet graag in

op de ‘rechtsgedachte’ (arbeiders hebben

de Kamer, maar als hij iets zei, dan was het

recht op werk en op een toereikend loon), in

doordacht en gestoeld op doorwrochte ken-

een tijd dat de ‘caritasgedachte’ (armoede
moet een antwoord vinden in particuliere
liefdadigheid, niet in het ingrijpen van de
staat) in confessionele kringen prevaleerde.
Hoewel hij zichzelf zeker niet beschouwde
als een ‘katholieke socialist’, woonde hij in
1897 de eerste internationale arbeidsconferentie bij. In 1900 was hij nauw betrokken bij

Nolens had een hekel aan politieke beunhazen, schreeuwerige
betweters of mensen die omwille
van de propaganda met losse
kreten werkten

de oprichting van de Internationale Vereeni-

nis. Ondanks zijn Limburgse achtergrond

ging tot Wettelijke Bescherming van Arbei-

hield Nolens niet van fanfare. Hij had een

ders (van 1905 tot 1926 was hij voorzitter van

hekel aan politieke beunhazen, schreeuwe-
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rige betweters of mensen die omwille van de

hun eerste kabinetsformatie. Nolens zag

propaganda met losse kreten werkten. Na

zichzelf als priester niet als de aangewezen

het overlijden van Schaepman in 1903 werd

persoon om de eerste katholieke minister-

Nolens de informele leider van de katholie-

president te worden. Hij schoof de aristo-

ken in de Tweede Kamer en met ingang van

craat Charles Ruijs de Beerenbrouck naar

1910 de formele, gekozen voorzitter van de

voren als premier en zijn geestverwant P.J.M.

Algemene Bond van Katholieke Kiesvereni-

Aalberse als de eerste minister van Arbeid.11

gingen (in 1926 omgezet in de Rooms-Katho-

Laatstgenoemde voerde een groot aantal

lieke Staatspartij, rksp).10

sociale hervormingen door. Deze waren in

* * *
De periode direct na de Eerste Wereldoorlog

eerdere jaren gedeeltelijk voorbereid door

was in meerdere opzichten een roerige tijd.

kabinet-Heemskerk (1908-1913). Toen al had

Internationaal gezien bestond er een zeker

deze ‘rode dominee’ bij zijn plannen voor

wantrouwen tegenover Nederland. Het neu-

een stelsel van sociale zekerheid meer steun

trale Nederland was in sommige ogen niet

van Nolens en Aalberse gekregen dan van

zo neutraal geweest als het zich voordeed,

zijn eigen arp-fractie.12

Syb Talma als minister van Landbouw in het

wat werd onderstreept door de vrije door-

De hechte samenwerking in deze jaren

tocht van Duitse troepen door Limburg in

tussen katholieken en protestanten kwam

1918 en het asiel dat werd verleend aan de

voort uit hun gemeenschappelijke christe-

Duitse Keizer Willem ii. België probeerde

lijke inspiratiebron, gepaard gaand met een

(tevergeefs) gebruik te maken van deze situ-

diepgeworteld wantrouwen ten opzichte van

atie door Limburg en Zeeuws-Vlaanderen

zowel het liberale als het socialistische ge-

– gebieden die zijns inziens in 1839 ten

dachtegoed. Tegelijkertijd was deze coalitie

onrechte aan Nederland waren toegewezen

een uitermate vreemd fenomeen in de maat-

– af te snoepen. Rond dezelfde tijd maakten

schappelijke context. Waar katholieken en

linkse revoluties in Rusland en Duitsland

protestanten in het dagelijks leven in álles

politiek Nederland bevreesd voor een soort-

gescheiden werden via hun verzuilde orga-

gelijke maatschappelijke aardverschuiving

nisaties, kinderen van verschillende confes-

in eigen land. De revolutiepoging van Pieter

sies niet eens met elkaar mochten spelen, en

Jelle Troelstra (november 1918) liep met een

voor elk huwelijk van een katholiek met een

sisser af, maar de vrees voor de socialisten

protestant in Rome dispensatie gevraagd

zat er goed in.

moest worden, werd het land gezamenlijk

Politiek gezien was er dan ook veel aan

geregeerd door papen en calvinisten. Het is

gelegen om de rust in Nederland op alle

opmerkelijk dat de gelovigen van beide kan-

fronten te handhaven. De confessionele

ten die absurde situatie doorgaans zonder

partijen, die in 1918 een meerderheid had-

morren accepteerden.

den behaald (katholieken 30 zetels, arp 13,

Maar het politieke confessionele ver-

chu 7, op 100 Kamerzetels), zagen hier een

standshuwelijk bleek niet altijd harmoni-

taak voor zichzelf weggelegd. Nadat de Ko-

eus. Dat kwam pijnlijk naar voren bij de

ningin Nolens had aangesteld als (in)forma-

beruchte Vaticaancrisis. Sinds de opheffing

teur, gingen de katholieken aan de slag met

van het gezantschap bij de Heilige Stoel in
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1871, toen de Kerkelijke Staat werd inge-

Heilige Stoel slaagde uitstekend en enkele

lijfd bij Italië, was het gezantschap een teer

maanden later kon de gezant zich in Rome

punt voor de Nederlandse katholieken.13 In

vestigen. Het gezantschap toonde zich nut-

november 1914 stelde Nolens in de Tweede

tig voor Nederland. Zo bepleitte de paus, op

Kamer de vraag aan de orde of het voor het

voorspraak van de gezant Octaaf van Nispen

land niet nuttig zou zijn om het gezant-

tot Sevenaer en de Nederlandse kardinaal

schap bij de paus te herstellen, om te voor-

Willem van Rossum, begin 1919 bij de Ameri-

komen dat Nederland als neutrale natie in

kaanse president Wilson de instandhouding

een isolement zou raken bij de toekomstige

van het grondgebied van kleine landen,

vredesinitiatieven. In 1913 was in Den Haag

waaronder dus ook Nederland, waarmee de

het Vredespaleis geopend en ook eerder al,

paus impliciet het Belgisch annexionisme

bij het vredescongres van 1899 in Den Haag,

afkeurde.16

had Nederland zich internationaal laten

Na de oorlog ontstond er desondanks

gelden op dit gebied. De pas gekozen paus

gemor bij de meer antipaapse Kamerleden,

Benedictus xv maakte de wereldvrede direct

die het gezantschap weer opgeheven wilden

tot het belangrijkste aandachtspunt van zijn

zien om aldus internationaal (maar vooral

pontificaat door op 1 november 1914 de en-

naar hun eigen achterban) het signaal te

cycliek Ad Beatissimi Apostolorum Principis

geven dat Nederland het gezag van de paus

Cathedram te laten verschijnen. Voor Nolens

niet erkende. De toenmalige (partijloze

was het vredeswerk evenmin onbekend

maar protestantse) minister van Buitenland-

terrein. Zo was in 1912 op zijn initiatief de

se Zaken Herman van Karnebeek wilde van

Nederlandse rk Vereniging tot Bevordering

geen opheffing weten en zette het gezant-

van de Wereldvrede tot stand gekomen.14

schap eigenhandig om in een permanent

Gezien de Nederlandse belangen in de

gezantschap. Het had geen pas in de interna-

toenmalige internationale context groeide

tionale diplomatieke verhoudingen om zo’n

bij de liberale minister-president Cort van

gezantschap na bewezen diensten zomaar

der Linden de interesse om het gezantschap

weer op te heffen. Bovendien was het ook na

bij de Heilige Stoel, dat een diplomatiek

de oorlog uitermate nuttig om een luiste-

centrum van gewicht was, te herstellen.

rend oor te hebben bij de Heilige Stoel. Maar

Hij verzocht Nolens in april 1915 met een

ook na de omzetting in een definitief gezant-

opdracht van de minister van Buitenlandse

schap zetten de meer puriteinse elementen

Zaken naar Rome te gaan en daar de mo-

onder de protestanten elk jaar opnieuw het

gelijkheden voor de instelling van een tij-

kabinet over deze kwestie op scherp. Elk

delijk (namelijk voor zo lang als de oorlog

jaar opnieuw moest Nolens het gezantschap

duurde) gezantschap bij de Heilige Stoel

verdedigen. Uiteindelijk slaagde een gele-

te onderzoeken. Nolens kaartte direct de

genheidscombinatie van rechts en links erin

wenselijkheid van een definitief gezant-

in de ‘nacht van Kersten’ het gezantschap

schap aan bij Van der Linden, die daar niet

een hak te zetten, waarmee de val van het

afwijzend tegenover stond, maar vanwege

nog prille kabinet-Colijn i in de nacht van

de gevoeligheid van de kwestie geen beloftes

10 op 11 november 1925 een feit was. Domi-

wilde doen.15 De missie van Nolens bij de

nee Gerrit Kersten, die van 1922 tot 1945 als
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eenmansfractie namens de mede door hem

pauselijke erefunctie voor seculiere pries-

opgerichte sgp in de Tweede Kamer zat, had

ters, waardoor hij gerechtigd werd een witte

zijn program al in 1922 aldus aangekondigd:

mijter te dragen en een wapenspreuk te kie-

‘Wil men mij […] de grootste antipapist

zen. Zijn motto utriusque fidelis (aan beide

schelden, het zij zoo. Ik haat den Roomsche

trouw) drukte zijn fundamentele betrokken-

als persoon niet, doch vorder voor ons land

heid bij zowel kerk als staat uit.

het Protestantsch karakter op; dat is de eisch
onzer volkshistorie.’17
Het kabinet dat hierna aantrad stond

De aanspreektitel van ‘Monseigneur’, die
hij mocht voeren vanwege zijn pauselijke
onderscheidingen, droeg hij met trots, maar

onder leiding van de christelijk-historische

de indruk overheerst dat het priesterschap

Dirk Jan de Geer. Hoewel De Geer bij gele-

van Nolens geen doorslaggevende factor was

genheid van het veertigjarig priesterfeest

bij zijn politieke handelen. Anton van Duin-

van Nolens getuigde dat alles in de Neder-

kerken schreef bij de dood van Nolens een

landse politiek de afgelopen jaren gebeurde

artikel onder de titel ‘de onherkenbare pries-

‘Nolens volens’ – dus volgens de wil van

ter’, waarin hij een duidelijk verwijt legde.

Nolens – gold dat toch niet voor de totstand-

Ook de ‘jonge honden’ van De Gemeenschap

koming van dit kabinet.18 Het ging Nolens

verweten hem in 1930 bij monde van Gerard

zwaar aan het hart dat hij de opheffing van

Wijdeveld dat hij als priester faalde, omdat

het gezantschap bij de paus niet had kunnen

hij in de politiek onvoldoende zou opkomen

voorkomen. Dit contact was niet alleen voor

voor het zielenheil van de niet-katholieke

de katholieken, maar voor het hele land van

Oost-Indiërs.20 Uiteindelijk lijkt het priester-

belang. Er zou een nieuwe wereldoorlog voor
nodig zijn om de Nederlandse diplomatieke
betrekkingen met de Heilige Stoel opnieuw
aan te knopen in de jaren veertig.19
* * *
Als priester was Nolens, net als Schaepman

Het priesterschap lijkt voor
zijn politieke loopbaan
eerder een hindernis dan
een zegen te zijn geweest

vóór hem, in de Tweede Kamer een uitzonderlijke verschijning. Dominees waren

schap voor zijn politieke loopbaan eerder een

minder ongewoon, zoals de al genoemde

hindernis dan een zegen te zijn geweest, in

Kersten en Talma. Over het belang en de

die zin dat Nolens het niet aandurfde (of dat

invulling van het priesterschap van Nolens

hem wellicht door het episcopaat werd verbo-

lopen de meningen uiteen. Feit is dat Nolens

den) om in 1918 als minister-president aan te

nimmer in de zielzorg werkte. Voor zijn

treden of een ministerschap te aanvaarden.

persoonlijke inspiratie zal zijn priester-

Nolens stierf op 27 augustus 1931 in Den

schap ongetwijfeld een belangrijke bron zijn

Haag, waar hij zich tientallen jaren had ge-

geweest. Het is wellicht veelzeggend dat het

wijd aan zijn ‘ernstige levenstaak’. Hij had er

enige jubileum dat hij publiekelijk vierde

al die tijd gewoond op Prinsegracht 36 bij de

zijn veertigjarig priesterfeest is geweest. In

Zusters Onder de Bogen, als een stille maar

1916 werd hij door Benedictus xv benoemd

vertrouwde figuur.21 Op eigen verzoek werd

tot protonotarius apostolicus, de hoogste

hij begraven in Venlo, waarbij zijn kist door
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mijnwerkers naar zijn laatste rustplaats
werd gedragen. Ongetwijfeld was de fanfare
bij die gelegenheid prominent aanwezig.
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Kroon 1981, pp. 69-75.
Gedenkboek bij het honderd-jarig bestaan der
Liefdezusters van den H. Carolus Borromeus.
Maastricht: Onder de Bogen, 1937, p. 200.
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Gabriël van den Brink
Eigentijds idealisme. Een afrekening met het cynisme in Nederland
Amsterdam University Press | 2012 | 104 pp. | ¤ 12,50 | ISBN 9789089643650

De Lage Landen en het hogere. De betekenis van geestelijke beginselen in
het moderne bestaan
Amsterdam University Press | 2012 | 604 pp. | ¤ 69,95 | ISBN 9789089643582

Eigentijds idealisme vraagt om vertaling in
publiek debat
door Sophie van Bijsterveld
De auteur is bijzonder hoogleraar Religie,
rechtsstaat en samenleving aan de Tilburg
University en lid van de Eerste Kamer voor het
CDA.

welijks opgemerkt. Dat is ‘deels omdat het in
praktisch handelen (en niet in een geloof) tot
uiting komt, deels omdat die handeling zich
in de private sfeer (en niet in de publieke sfeer)
voltrekt en deels omdat we nauwelijks een taal
hebben waarin dat handelen bespreekbaar is’
(De Lage Landen, p. 11). Die observatie is naar
mijn overtuiging juist. Daarmee is het belang

Hoe spelen hogere waarden, morele idealen
en geestelijke beginselen een rol in het leven
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van het onderzoek meteen al gegeven.
De voornaamste bevindingen van dit boek

van alledag? Hoe gaan burgers daarmee om,

zijn ook terug te vinden in de goed leesbare,

welke waarden zijn er in het spel en hoe kun-

populariserende uitgave Eigentijds idealisme,

nen wij dat gewaar worden? Deze vragen staan

waarop ik mij hierna verder baseer. Elk hoofd-

centraal in De Lage Landen. Het is een verslag

stuk daarvan wordt ingeleid door een kort in-

van een grootschalig onderzoek. Het boek

terview met iemand die vanuit het leven van

bevat drie delen. In het eerste deel komen

alledag uitlegt hoe hij of zij tegen het Hogere

historie, vergelijking met landen om ons heen

aankijkt en hoe dat in het leven van alledag

en een analyse van het huidige debat aan de

betekenis krijgt. Dat levert een boeiende en

orde. Het tweede deel legt de nadruk op de

vooral ook herkenbare serie portretten op. De

‘vindplaatsen’ van ‘het Hogere’, en het derde

rode draad is dat mensen door meer worden

deel bevat een synthetiserende beschouwing.

gedreven dan door het louter materiële of het

De conclusie is dat het Hogere in het Neder-

loutere eigenbelang, ongeacht levenslopen

land van vandaag de dag van groot belang

en -keuzen, opleiding en opleidingsniveau,

is, ondanks een algemeen gevoelen van het

leeftijd en politieke voorkeur.

tegendeel. Het Hogere wordt doorgaans nau-
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met, zoals hij het noemt, de ‘geest van negati-

voel tot onbaatzuchtig handelen’ (Eigentijds

visme’ die het geestelijk klimaat beheerst in Ne-

idealisme, p. 16). Dit is dus een heel breed be-

derland. Hij bestrijdt overigens dat dit gevoel

grip. Dat is met opzet zo gekozen. De voor-

uitsluitend te herleiden is tot de aanslagen van

onderstelling daarbij is dat bij het gebruik

‘9/11’ in 2001; de wortels liggen in een langere

van een ruime definitie als deze veel rele-

traditie van filosofisch materialisme dat met de

vante gegevens zichtbaar worden die anders

secularisatie ruim baan kreeg. Wanneer men

buiten beeld blijven. Dat zou bijvoorbeeld

gelooft dat ‘religieuze waarden, morele idea-

het geval kunnen zijn wanneer religie als

len en levensbeschouwelijke beginselen’ niet

uitgangspunt wordt genomen. Volgens Van
den Brink is het Hogere niet verdwenen uit

Wanneer men gelooft dat religieuze
waarden niet belangrijk zijn, moet
men zich niet verbazen dat onbehagen en ontgoocheling zich van het
publieke gevoel meester maken

Nederland, maar is het (slechts) van gedaante veranderd: de objecten van toewijding
hebben in de loop van de tijd een metamorfose ondergaan. Was vroeger God object
van toewijding, dit kan nu de natuur zijn,
de medemens of het eigen lichaam. Van
den Brink zet die metamorfose uit langs
twee assen: een verticale as die loopt van

belangrijk zijn, moet men zich niet verbazen

sacraal (theologie), naar sociaal (sociologie),

dat ‘onbehagen en ontgoocheling’ zich van het

naar vitaal (biologisch) en een horizontale

publieke gevoel meester maken.

as die loopt van lokaal, naar nationaal, naar
globaal (mondiaal). Zo ontstaat een matrix

Zojuist is het begrip ‘het Hogere’ al een paar

met negen vakjes waarin dan uiteenlopende

keer gevallen. Wat bedoelt Van den Brink

objecten van toewijding verschijnen met elk

hiermee? Hij definieert dit als ‘de verbeel-

een met trefwoord gekenschetste persoon-

ding van een geheel waarmee ik mij ver-

lijkheid die dat object van toewijding verte-

bonden weet en waardoor ik mij geroepen

genwoordigt (zie figuur 1).
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Het knap ontworpen beeld zal bij velen zeker

volgens Van den Brink tegenover een natie

niet dat nu de mensheid, de natuur of het

gesteld van miljoenen afzonderlijke indivi-

lichaam een meer prominente plaats inneemt

duen. Het spreken in termen van gedeelde

in de oriëntatie van mensen dan God? In die

idealen is daarmee een stuk moeilijker. Aan

herkenbaarheid zit naar mijn overtuiging ook

de kant van de burgers krijgt volgens Van den

de kracht van het model. Ook bestaan er aller-

Brink met het wegvallen van kerken en verge-

lei moderne vormen van publieke verbeelding

lijkbare organisaties het cynisme ruim baan.

van het Hogere. Van den Brink noemt daarbij

Frappant is daarbij de conclusie dat mensen

als voorbeelden de vele en vaak mateloos po-

bepaald wel oog voor de ander hebben en dat

pulaire ziekenhuis- of politieseries op tv. In

verantwoordelijkheid voor hun omgeving

de visie van Van den Brink gaat het (slechts)

onlosmakelijk met hun leven verbonden is,

om transformaties van datgene wat wezenlijk

maar dat zij diezelfde houding bij hun mede-

hetzelfde is (namelijk het Hogere). Vanuit dit

burgers niet denken terug te vinden (p. 104)!

vertrekpunt heeft Van den Brink zeker gelijk.

Waar komen dan in de publieke en maat-

Vanuit een ander vertrekpunt kunnen wij

schappelijke ruimte nog de idealen aan bod

daarover twisten: gaat het wezenlijk wel om

en waar worden zij verwoord?

hetzelfde of is er toch sprake van een meer of

* * *
Het antwoord op die vraag is essentieel. Van

minder radicale breuk?
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Nu dat is weggevallen ziet de politiek zich

herkenning teweegbrengen: zien wij allemaal

* * *
Ondanks het goede nieuws dat het Hogere

den Brink zoekt dat in een nieuwe vormge-

wel degelijk betekenis heeft, ziet Van den

ook weer in relatie gebracht worden met

Brink terecht een probleem, namelijk ‘dat we

de politiek. ‘Het gaat om een nieuw type

in het publieke domein maar weinig van dat

engagement, waarbij sprake is van een

reëel bestaande idealisme merken. Het lijkt

sterk persoonlijke identificatie met een

wel alsof Nederlanders het angstvallig voor

specifieke zaak of een concreet probleem.

zichzelf houden […], terwijl ze in de publieke

Dat blijkt een efficiënte methode om in een

sfeer ontkennen dat het bestaat’ (p. 100). Hij

geïndividualiseerde cultuur energie vrij te

ziet als belangrijke reden daarvoor het ont-

maken voor maatschappelijke verandering,

breken van de traditionele organisaties van

mensen samen te brengen en krachten te

het maatschappelijk middenveld, zoals wij

bundelen. Voorbeelden hiervan zijn milieu-

die kenden ten tijde van de verzuiling. Die

activisten en mensen die zich inzetten voor

organisaties speelden een cruciale rol in het

de gelijkberechtiging van homo’s […]. Zij

bemiddelen in de communicatie tussen de

zien hun inzet niet alleen als middel tot het

individuele burgers en de politiek en vice

bereiken van een doel, maar ook als onder-

versa. Het onderling gedeelde gedachtegoed

deel van hun identiteit’ (p. 102). Dat alleen

vormde daarbij de verbindende kracht. Het

is niet genoeg. Er hoort ook een nieuwe taal

stelsel verleende de politiek een zekere legiti-

bij, een civic talk, een gespreksvorm die als

matie c.q. legitimiteit in de ogen van de bur-

het ware een link legt tussen het Hogere in

ger, en de burger had gereguleerde kanalen

de persoonlijke beleving van mensen en de

om de eigen wensen politiek vertaald te zien.

maatschappelijke en publieke dimensie van
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het bestaan (p. 103).

maatschappelijke organisaties zoals wij die

De analyse die Van den Brink geeft van

traditioneel kennen, zou het goed kunnen

het functieverlies van het traditionele maat-

zijn dat daardoor onze focus op de politiek

schappelijke middenveld deel ik zonder

sterker is geworden, waardoor wij steeds

meer. Dat is ook het geval voor de wezenlijke

meer van de politiek zijn gaan verwachten,

rol die hij toedacht aan een vitale samenle-

onrealistisch veel zelfs. Het is frappant te

ving en daarin actieve organisaties van bur-

zien dat officieel het geloof in de maakbaar-

gers (civil society). Een nieuw maatschappe-

heid van de samenleving via de politiek

lijk elan, als ik het zo kan noemen, is daarom

zoals wij die kenden in de tijden van de klas-

inderdaad gewenst en in de vorm waarin Van

sieke verzorgingsstaat is afgezworen, maar

den Brink die voorstelt ook goed voorstelbaar.

dat die gedachte van maakbaarheid in de

In de praktijk zien wij ook talloze initiatieven

praktijk nog taai is, zowel bij politici als bij

in die sfeer. Wellicht dat deze initiatieven als

burgers. Teleurstelling is dan haast ingebak-

geheel ook nog niet de zichtbaarheid hebben

ken. Een aanvaarding van een bescheidener

die zij nodig hebben om de rol te vervullen

rol van de politiek c.q. van de overheid is

die Van den Brink bepleit. Misschien ont-

daarom naar mijn overtuiging ook gewenst.

breekt het vooral aan de bijbehorende taal of

Als gezegd, de definitie van het Hogere is

het eigen besef de rol te vervullen die zij feite-

erg ruim, waardoor het gevaar dreigt dat het

lijk al vervullen. Hoe dan ook, hier ligt zeker

onderscheidende kracht gaat missen. Dat

een uitdaging en een kans.

doet niets af aan het belang van het zicht-

* * *
Een factor die naar mijn mening ook niet

baar maken van de rol van waarden en idea-

verwaarloosd moet worden, is het feit dat

leven van mensen, dat veel groter is dan de

transformaties zich niet alleen voordoen

media ons geneigd zijn te doen geloven.

ten aanzien van ‘het Hogere’. Ook op andere

‘Wie alleen de sacrale en de sociale gedaante

terreinen in de samenleving vinden ma-

van het Hogere erkent, begrijpt nauwelijks

len en morele beginselen in het alledaagse

jeure veranderingen plaats, of die nu in de
sfeer van gezin en arbeid liggen, of ict en
communicatie. Tegelijk moet de nationale
overheid opnieuw de positie bepalen in de
verhouding tot de markt en de civil society
én tussen regionaal en lokaal overheidsbestuur en bovennationale structuren. Voor
politieke partijen ligt hier de uitdaging om

‘ Wie alleen de sacrale en de
sociale gedaante van het
Hogere erkent, begrijpt nauwelijks wat er in Nederland
aan het gebeuren is’

het eigen en voor de burgers herkenbare ge-

wat er in Nederland aan het gebeuren is’ (p.

dachtegoed te doordenken op deze ontwik-

45). Daarin heeft Van den Brink helemaal

kelingen en zichtbaar te maken hoe zij de

gelijk. Het aanschouwelijk maken daarvan

concrete politieke keuzen eigentijds met dat

en het tegenwicht dat hij daarmee biedt aan

gedachtegoed verbinden. Dat kan ook bij-

een sterk gevoel van het tegendeel is meer

dragen aan de zichtbaarheid van het Hogere.

dan de moeite waard. Dat geldt ook de aan-

Maar daarmee zijn wij er waarschijnlijk

zet die Van den Brink geeft voor het verdere

nog niet. Met het wegvallen van de rol van
Christen Democratische Verkenningen | Herfst 2012
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Jan de Bruijn
De sabel van Colijn. Biografische opstellen over religie en politiek in Nederland
Uitgeverij Verloren | 2011 | 370 pp. | ¤ 29,00 | ISBN 9789087042561

De eigen marginale positie koesteren en
met een groot verhaal benutten
door Rien Fraanje
De auteur is lid van de redactie van Christen
Democratische Verkenningen. Hij werkt als senior adviseur voor de Raad voor het openbaar
bestuur (Rob) en de Raad voor de financiële
verhoudingen (Rfv) en is CDA-fractievoorzitter
in de deelraad van Amsterdam Nieuw-West.

balans tussen invloed en overtuiging ook onze
founding fathers sterk bezighield. De bundel
die prof. dr. Jan de Bruijn heeft uitgebracht om
na een dertigjarig dienstverband zijn afscheid
van het Historisch Documentatiecentrum
voor het Nederlandse Protestantisme (hdc ) aan
de Vrije Universiteit te markeren, getuigt daar
in twaalf prachtige opstellen van.

Deze uitgave van cdv doet een poging chris-
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De Bruijn bracht dit Bijbelse aantal eer-

telijk geïnspireerde politiek te revitaliseren.

der gepubliceerde kleine biografieën van

Daar is een goede aanleiding voor, want hoe

protestantse politici en theologen bijeen.

geef je vorm aan politieke idealen als je re-

Het zal niet verbazen dat Abraham Kuyper

ligieuze inspiratie voor die idealen door de

daarbij met vijf stukken sterk is vertegen-

overgrote meerderheid van de kiezers niet

woordigd, op ruime afstand gevolgd door

wordt gedeeld en vaak zelfs niet begrepen?

zijn opvolger Hendrik Colijn met twee

De keuze lijkt dan heel eenvoudig: duw je als

artikelen. Maar ook zijn aanvankelijke me-

partij je idealen wat naar de achtergrond om

destanders Alexander Frederik de Savornin

aantrekkelijk te blijven voor een omvangrij-

Lohman en Philippus Jacobus Hoedemaker,

ke groep kiezers, of word je een getuigenis-

die zich beiden op hun eigen wijze ontpop-

partij die daarbij een tanende machtspositie

ten als opponenten, worden geëerd met

accepteert? Het interessante van deze pu-

afgewogen en grondige essays.

blicatie is dat die zoekt naar een alternatief
voor deze twee uitersten.
Bij die zoektocht is het een geruststellende
gedachte dat het vinden van een adequate
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productiviteit – niet eerder werk van Jan de
Bruijn tot zich namen, moet als eerste aanbeveling worden gegeven dat de oud-direc-

Rien Fraanje bespreekt
De sabel van Colijn. Biografische opstellen over religie en politiek in Nederland

235
teur van het hdc over een fijne pen beschikt.

premier Kuyper die in 1903 moest reageren

Hij schrijft over gebeurtenissen die zich ver

op de Spoorwegstaking, dan wel premier

voor zijn geboorte hebben afgespeeld alsof

Colijn die het antwoord diende te vinden op

hij er zelf bij is geweest. Dat betekent niet

een diep ingrijpende economische crisis: de

dat hij met de feiten aan de haal gaat. Hij

omstandigheden waren die van armoede,

citeert vaak uit Kamerverslagen, briefwis-

werkloosheid, internationale onrust en dus

selingen, dagboeken, aantekenschriftjes

grote maatschappelijke onzekerheid.

en toespraken van zijn hoofdpersonen. Zijn

Daarbij valt op dat de politici en kerke-

opvolger George Harinck roemt in een voor-

lijke leiders van toen zich net als nu konden

afgaande hulde die het kopje ‘Voorwoord’

verliezen in – achteraf bezien – onbeteke-

heeft meegekregen De Bruijns talent voor

nende randverschijnselen. Zoals in onze tijd

grondig en geduldig archiefonderzoek. Na

parlementariërs zich – ondanks dreigende

lezing van de bundel kost het geen moeite je

schaarste aan energie en voedsel en daarmee

iets bij dit compliment voor te stellen.

samenhangend ingrijpende en voor Europa

* * *
Een van de citaten die De Bruijn in het archief

bedreigende verschuivingen in de mondiale

heeft opgeduikeld is van de leermeester van

te maken over gewetensbezwaarde ambte-

oorlogspremier Gerbrandy in een opstel over

naren en het aantal paspoorten dat nieuwe

zijn naoorlogse jaren als antirevolutionair

Nederlanders mogen bezitten, zo richtten

Kamerlid. Gerbrandy blijkt eens de woorden

de mannenbroeders zich in de tweede helft

die deze A. Anema in zijn studententijd tot

van de negentiende eeuw op kwesties rond

hem sprak te hebben geciteerd in een rede:

het dragen van het juiste ambtsgewaad voor

‘Als ik mij de vraag stel, waarvan ik het meeste

predikanten en het al dan niet mogen zin-

geleerd heb, de philosophie of de historie,

gen van gezangen. Zo nu en dan een kerk-

dan zeg ik: de historie; onthoud dat!’

scheuring (1886, 1926, 1944) bleek ook een

machtsverhoudingen – liever druk lijken

Het is een mooi uitgangspunt voor het

populair tijdverdrijf. Tijdens het interbel-

vervolg van deze boekbespreking. Want als

lum bestreden de antirevolutionairen alle

iets uit de twaalf verhalen spreekt, dan is

onzekerheid met populistisch aandoende

het wel dat de dilemma’s van nu ook die van

historische verwijzingen naar de grootsheid

Kuyper en De Savornin Lohman waren en

van de Nederlandse geschiedenis en het

dat de vraagstukken van deze tijd ook in de

belangrijke aandeel van het gereformeerde

jaren van Colijn actueel waren. Het is een

volksdeel daarin. Onwillekeurig schiet je

cliché en dus waar: de geschiedenis herhaalt

dan als vanzelf de historische canon, het

zich. De overeenkomsten tussen toen en

Nationaal Historisch Museum en de voc-

nu dringen zich zeer nadrukkelijk op. In de

mentaliteit te binnen.

eerste plaats: de hoofdrolspelers in de bio-

Een tweede belangrijke overeenkomst is

grafieën van De Bruijn waren leidsman in

de marginale positie die de antirevolutio-

zeer onzekere tijden. Of het nu gaat om op-

nairen in de door De Bruijn in zijn opstellen

positioneel leider Kuyper van de antirevolu-

beschreven periode van grofweg 1850 tot

tionaire Kamerclub die in 1878 het volkspe-

1950 innamen. Ze vormden een tiende van de

titionnement opzette tegen wetgeving die

Nederlandse samenleving, ongeveer net zo

het christelijk onderwijs benadeelde, of

groot als de christendemocratie in onze tijd.
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Daarbij moet als belangrijke kanttekening

kritische beschouwingen over hun optreden

worden opgemerkt dat de Anti-Revolutio-

in de Tweede Kamer. Dit tot groot ongenoe-

naire Partij vanaf haar oprichting in 1879 een

gen van De Savornin Lohman, die Kuyper

emancipatiebeweging was voor ‘de kleine

dat verschillende keren per brief in niet mis

luyden’ die zich via hun leider Kuyper lang-

te verstane woorden laat weten. Het levert

zaam maar zeker aan hun maatschappelijke

behalve mooi proza ook interessante be-

achterstandspositie wisten te onttrekken. Het

schouwingen op over dualisme en monisme,

cda is daarentegen een partij van de gevestig-

en pragmatiek en politieke principes.

de orde geworden. Dat heeft afgelopen jaren

Zo schrijft De Savornin Lohman op 17

geleid tot een behoudende koers die gericht

november 1891 in een brief aan Kuyper: ‘Ik

was op het beschermen van die gevestigde be-

versta onder een antirevolutionair kabinet

langen. Terwijl de Nederlandse samenleving

iets anders dan gij. Voor u is dat een kabinet,

met haar talrijke nieuwe Nederlanders en

dat de antirevolutionaire beginselen steunt,

de nieuwe scheidslijn van opleidingsniveau

voor mij een, dat naar antirevolutionaire

die onze samenleving splijt, genoeg groepen

beginselen regeert. Gij wilt niet alleen de

kent die emancipatie en verheffing behoeven.

antirevolutionaire partij aan een program

Dat kan dus al zo’n les zijn uit het verleden:

binden, en dit program tot toetssteen voor
de antirevolutionaire Kamerleden bezigen,

De Nederlandse samenleving
kent genoeg groepen die
emancipatie en verheffing
behoeven

zoowel voor als na hunne verkiezing – maar
ook de regeering moet dat program ten
uitvoer leggen. M.i. wordt de positie der
regeering daardoor geheel gefausseerd; zij
zou daardoor worden eene partijregering.
Ik begrijp dat eene regeering, die niet de
adviezen volgt van een partijleider buiten
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dat je oog houdt voor de mensen die nog geen

de Kamer of zelfs van eene partij in de Ka-

vanzelfsprekende maatschappelijke positie

mer, door u niet voor antirevolutionair wordt

hebben weten te verwerven.

gehouden. Ik daarentegen ben van meening

* * *
De derde overeenkomst is het voortdurende

dat eene regering, wil zij als antirevolutio-

spanningsveld tussen macht en principes.

partijbelang moet ingaan, althans daarmee

In een van de mooiste hoofdstukken laat De

niet in de eerste plaats mag rekenen’ (p. 90).

Bruijn zien hoe De Savornin Lohman, als

nair, het land regeeren, vaak tegen allerlei

Gerbrandy verzekert zich voordat hij een

leider van de antirevolutionaire Kamerclub,

plek op de kandidatenlijst accepteert van

en de voorzitter en de buitenparlementaire

enige vrijheid binnen de fractie van de Anti-

partijleider Kuyper van de jonge Anti-Re-

Revolutionaire Partij. In een brief van 8 mei

volutionaire Partij voortdurend met elkaar

1948 aan het centraal comité van de partij

in de clinch liggen over de mate waarin de

schrijft hij: ‘Ik reken er op, dat ik mij zelf

Kamerclub concessies mag doen aan coa-

kan zijn. Ik moet hierop wijzen omdat in an-

litiepartners tijdens het kabinet-Mackay

tirevolutionaire kring overschatting van wat

(1888-1891). Kuyper bestookt zijn partijge-

men leider of de partijleiding noemt, niet

noten vanuit zijn dagblad De Standaard met

is te miskennen. Men heeft daardoor in het
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verleden naar mijn oordeel op ongezonde

krachtige oppositie een belangrijke voor-

wijze politiek en een politieke houding van

waarde is voor een gezonde parlementaire

leider of leiding veel te kritiekloos aanvaard,

democratie. In een rede die het toenmalige

ook daar waar kritiek boven alles gewenst

Kamerlid in november 1957 voor studenten

was.’ Die laatste zin zou in het rapport van

hield, zei hij daarover: ‘Alsof goed parlemen-

de commissie-Frissen niet hebben misstaan.

tair regeren over dichtbevolkte landen als

* * *
Hoewel uiteraard ook grote verschillen

in onze dagen mogelijk ware zonder een tot

tussen toen en nu zijn aan te wijzen, is het

tegenstelling, die er altijd is, waarvan het de

interessant kennis te nemen van hoe onze

kunst is ze te ontdekken en dan te tonen en

politieke voorvaderen omgingen met de

die zich eeuwig en altijd beweegt rond de

situaties die – in een eigen context – overeen-

verhouding volk en staat’ (p. 278).

komsten vertonen met het hier en nu. Dan

heel het volk sprekende, ondubbelzinnige

Ten slotte komt de lezer tot een verhelde-

valt ten eerste op dat de politieke leiders van

rend inzicht dat De Bruijn zelf niet expliciet

toen – ook die van andere dan de confessio-

uitwerkt. De antirevolutionairen vreesden

nele partijen – ervan doordrongen waren dat

hun marginale positie niet, maar koesterden

onzekere tijden om een groot verhaal vragen.

die. Soms, zo eens in de zoveel decennia,

‘Zij begrepen dat het volk niet alleen behoefte

stond uit hun midden een leider op die een

heeft aan brood, maar ook aan visioenen en

bredere aanhang wist te mobiliseren. De

idealen, en waren in staat in deze behoefte

Bruijn verhaalt hoe Abraham Kuyper aan het

te voorzien’ (p. 30), schrijft De Bruijn over

begin van de jaren nul en Hendrik Colijn in

Kuyper, Domela Nieuwenhuis en Troelstra.

de jaren dertig dat wisten te bereiken. Het

Daarbij schroomden zij niet om met Bijbelse

zou het cda veel rust geven en een scherpere

metaforen hun volgelingen erop te wijzen dat

inhoudelijke focus opleveren als het nostal-

eerst tochten door de woestijn moesten wor-

gische verlangens naar legendarische verkie-

den gemaakt en offers gebracht voordat het

zingsuitslagen van weleer kan laten varen en

beloofde land kon worden bereikt. Hebben
de huidige politieke leiders de moed om hun
kiezers niet alleen gouden bergen te beloven,
maar hun ook de keerzijde voor te houden?
Wat verder opvalt is dat de antirevolutionaire leiders indertijd geen enkele weerzin hadden tegen de oppositierol; dit in
tegenstelling tot de christendemocratische

Het zou het CDA veel rust en een
scherpere inhoudelijke focus opleveren als het nostalgische verlangens
naar legendarische verkiezingsuitslagen van weleer kan laten varen

leiders van deze tijd, die zelfs angst lijken te
voelen om te opponeren tegen een kabinet.

zijn minderheidspositie meer als sterk punt

Groen van Prinsterer en Kuyper zagen in de

weet uit te buiten. En eens in de zoveel tijd

oppositie kans om de eigen overtuigingen

staat er dan wellicht een leider op wiens per-

aan te scherpen. Bovendien had Gerbrandy

soonlijkheid, gaven en boodschap vloeiend

tijdens zijn jaren als oorlogspremier in Lon-

samenvallen met de tijd, zodat de partij voor

den in het Britse Lagerhuis gezien dat een

korte tijd boven zichzelf kan uitstijgen.
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Wilfred Scholten
Mooie Barend. Biografie van B.W. Biesheuvel
Bert Bakker | 2012 | 816 pp. | ¤ 39,95 | ISBN 9789035134270

Raspoliticus klem tussen idealen en
ambities
door Willem Aantjes

als mens? Voor het antwoord op die vragen

De auteur is oud-lid van de Tweede Kamer en
oud-fractievoorzitter van ARP en CDA.

een biografie van de hand van de journalist

is er nu een prachtig boek: Mooie Barend,
Wilfred Scholten. Niet zomaar een boek,
maar van een zodanig niveau dat het oorspronkelijk als dissertatie is geschreven
waarop de auteur de doctorstitel verkreeg.
Wie door de wetenschappelijke pretentie
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Vraag aan een willekeurig iemand wat de

of door de omvang mocht worden afge-

naam van Barend Biesheuvel hem of haar

schrikt, zou zichzelf tekortdoen. De vlotte

zegt, en je zult de meest uiteenlopende ant-

pen van de ervaren journalist verloochent

woorden krijgen. Sommigen zullen zonder

zich niet; het is zeer leesbaar en toeganke-

enige herkenning de schouders ophalen.

lijk. Bovendien is de auteur geen afstande-

Anderen zullen zeggen: ‘Die was toch pre-

lijke waarnemer, maar schrijft hij vanuit een

mier?’ Wie zich meer herinnert zal mogelijk

grote betrokkenheid. Daaraan zit natuurlijk

zeggen: ‘Ja, dat was die man die als Kamerlid

het risico van onvoldoende kritische zin,

schoten voor de boeg van het kabinet-De Jong

maar mijn conclusie na lezing is dat die

loste en die later zelf premier werd.’ Som-

betrokkenheid op geen enkele wijze afbreuk

migen zullen daaraan nog toevoegen: ‘Maar

doet aan de objectiviteit en kritische zin.

daar niet erg succesvol in is geweest.’ Of zelfs

Nu is mijn betrokkenheid nog veel groter

hieraan nog toevoegen: ‘En die toen door zijn

dan die van de schrijver. Ik ben immers geen

eigen mensen in de steek is gelaten.’

toeschouwer geweest, maar medespeler.

Maar wat is hiervan nu wel en wat niet

Veertien jaar lang deelde ik het politieke

waar? En vooral: wie was Barend Biesheuvel

leven van Biesheuvel, als fractiegenoot, als

nu echt? Niet alleen als politicus, maar ook

fractielid tegenover een geestverwante mi-
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nister, als zijn vicevoorzitter en ten slotte

ook dit niet. Reeds na een jaar ging het aan in-

als zijn opvolger. De invloed van Barend

terne verdeeldheid te gronde. Lag dit aan de

Biesheuvel op mijn politieke ontwikkeling

politieke samenstelling? Of alleen aan ds70,

is groot geweest. Het had goede gronden dat

zoals Biesheuvel zelf oordeelde? Of mis-

ik het enige boek dat ik ooit zelf heb geschre-

schien toch (ook) aan de premier? Hoe dan

ven, heb opgedragen ‘aan de nagedachte-

ook, een keerpunt in zijn politieke carrière.

nis van Barend Biesheuvel, die mij liefde

De vraag die mij sindsdien bezighoudt en

voor het parlement en het parlementaire

door de bevindingen van Wilfred Scholten

handwerk bijbracht’. De verleiding ligt dan

alleen maar meer klemt en na lezing van dit

natuurlijk op de loer om met de schrijver in

boek ook beschaamt, is: was er dan niemand

discussie te gaan in plaats van zijn bevindin-

die het inzicht of de moed had Biesheuvel te

gen onbevooroordeeld te waarderen.

waarschuwen? ‘Barend, jij bent een begena-

Deze bijdrage draagt dan ook niet zozeer

digd politicus, jij kunt zoveel, maar ook jij

het karakter van een recensie als wel van een

kunt niet alles. Doe dit niet, ga deze grens

aanbeveling om vooral zelf het boek te lezen.

niet over. Niemand wordt er minder van als

Aan de hand van enkele indrukken zal ik

hij zijn eigen grenzen erkent. Integendeel,

trachten die aanbeveling te illustreren.

daar word je alleen maar groter van.’ Nie-

* * *
Biesheuvel had na enkele jaren al een res-

mand in zijn naaste persoonlijke omgeving

pectabele en gerespecteerde loopbaan als

naaste politieke omgeving? Ook zijn vice-

Kamerlid, minister en vicepremier achter de

voorzitter niet? Waar waren de vrienden, die

rug, toen hij in 1967 zelf geroepen werd een

hem zijn feilen toonden? Ze waren er niet.

kabinet te vormen. Een poging die helaas

die dit durfde te zeggen? Niemand in zijn

Of toch wel. Scholten heeft ontdekt dat er

mislukte. Was het een incident? Of was ook

twee waren: zijn fractiegenoot en vertrou-

Barend Biesheuvel op de grenzen van zijn

weling Bob Goudzwaard, en zijn collega-

politieke kunnen gestuit? Hoe dan ook, hij

fractievoorzitter van de chu, Jur Mellema.

keerde terug naar de Kamer als fractievoor-

Goudzwaard nog enigszins voorzichtig,

zitter. In die functie en periode kreeg zijn

maar Mellema heel direct en scherp: ‘Ba-

enigszins verduisterde ster nieuwe en nog

rend, pas op. Moet je dit wel willen? Een

grotere glans. Het werden – naar hij later

kabinet is totaal iets anders dan een fractie’

zelf zou zeggen, in het laatste gesprek dat

(p. 414).

wij met elkaar hadden – de vier beste jaren

Waarom al die anderen niet? Zeker, wij

van zijn politieke leven. Een conclusie die

mochten Barend heel graag, wij dienden

ik zonder enige aarzeling ook tot de mijne

ook graag onder hem. Maar juist dan, zou

maakte en nog maak. Ik twijfel er niet aan of

je zeggen. Ik vrees dat er nog iets anders

ook Hannie van Leeuwen, Bob Goudzwaard,

meespeelde. Wij gunden hem deze kroon op

Jaap Boersma en Kees Boertien zullen en

zijn politieke carrière. En vooral: wij waren

zouden dit ook voor henzelf onderschrijven.

er trots op, apetrots. De kvp was in verlegen-

In 1971 kreeg Biesheuvel een ‘herkansing’

heid. Zij had voor de tweede keer op rij bij

als formateur en kandidaat-premier. Dat

de verkiezingen zwaar verloren. De zittende

kabinet kwam er wel, maar een succes werd

premier Piet de Jong werd door zijn partij
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te licht bevonden (een miskenning van

fie. Maar een beetje meer kritische zin voor

formaat), Marga Klompé was te links en te

de eigen voormannen (natuurlijk mannen,

lastig en bovendien vrouw (een zo mogelijk

sterker: mannenbroeders) zou die voorlie-

nog grotere miskenning), Frans Andries-

den en de partij meer gediend hebben.

sen stond nog helemaal aan het begin van
zijn politieke loopbaan, fractievoorzitter
Schmelzer was sinds de naar hem vernoemde Nacht te omstreden.
Waar kom je dan in zo’n verlegenheidssituatie terecht? Jawel, bij de arp. En niet voor
de eerste keer. Wie was de sterke man, waar

Een beetje meer kritische zin
voor de eigen voormannen
zou die voorlieden en de partij
meer hebben gediend

Nederland in de crisis van de jaren dertig van
de vorige eeuw behoefte aan had? Colijn, arp.
Wie werd er in de oorlogsjaren in Londen tot

het verleden van de arp te idealiseren en

het premierschap geroepen? Gerbrandy, arp.

er heimwee naar heeft, moet dit boek maar

Vergeten, hoezeer hij bij zijn toetreden in

goed lezen. Want we gingen niet alleen

1939 tot een kabinet met socialisten in eigen

nogal onkritisch met onze ‘leiders’ om. Ook

kring was verguisd (een geschiedenis die zich

in de omgang tussen die leiders onderling

meer dan dertig jaar later zou herhalen met

brandde er nogal eens heel wat onheilig

die andere Friese antirevolutionair, Boersma).

vuur op het altaar. Een illustratie hiervan

Wie werd in 1965 redder in de nood? Zijlstra,

is de in het achtste hoofdstuk beschreven

arp. En nu Biesheuvel. Allemaal antirevoluti-

rivaliteit tussen Biesheuvel en Roolvink.

onair. Hun wortels lagen in Friesland en in de

Tien jaar lang heeft die rivaliteit de gang van

Hollandse polder. Ach, wat waren we trots. En

zaken in de top van de partij in hoge mate

onkritisch. En wee degenen die daar twijfels

bepaald. Al die tijd heb ik er met mijn neus

bij toonden.

bovenop gezeten en natuurlijk is het mij en

Als we op de toogdagen van de arp onze
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Wie daaraan twijfelt of de neiging heeft

de anderen niet ontgaan. Maar dat het zo

strijdpsalm, psalm 89, aanhieven: ‘Welzalig

bepalend was! Of wilden we het gewoon niet

is het volk dat naar Uw klanken hoort’, dan

zien en weten?

fluisterde er stilletjes diep in ons hart wel
een stemmetje mee: ‘en dat volk zit hier,

* * *
Is er helemaal geen kritiek op het ‘magnum

in de grote zaal van Tivoli in Utrecht.’ We

opus’ van Wilfred Scholten? Toch wel. Eigen-

zongen erachteraan: ‘Wij steken ’t hoofd

lijk slechts op twee punten. Het eerste betreft

omhoog en zullen d’eerkroon dragen.’ Zeker

de titel Mooie Barend. Ik vind die geen goede

‘door U, door U alleen’. Soli Deo Gloria. Maar

karakterisering van Barend Biesheuvel. Het

toch: wij.

doet geen recht aan diens persoon en werk als

Ik drijf er niet de spot mee. De arp was

politicus. Het appelleert ook te zeer aan wei-

een geweldige partij, waar ik met hart en ziel

nig verheffende gevoelens, wat de schrijver

aan verbonden was. Ik deelde dit met vele

trouwens ook zelf niet verheimelijkt, getuige

anderen, onder wie Barend Biesheuvel; ik

enkele terloopse passages in het boek. Ik

proef het ook bij de schrijver van de biogra-

vrees dat het de wens van de uitgever was,
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want de titel is natuurlijk pikant genoeg om

ter, zelfs als hij de premier is en lijsttrekker

de verkoop te bevorderen. Maar goed, dit

is. Dit speelde niet alleen toen een rol, het

raakt slechts de presentatie.

heeft zich voor- en nadien vaker voorgedaan.

Belangrijker, want inhoudelijk, is mijn

Daar zou meer lering uit getrokken moeten

tweede punt. Dat betreft de onvolledige

getrokken. Immers: in het verleden ligt het

weergave van de gang van zaken bij de kabi-

heden, in het nu wat worden zal.

netsformatie van 1973 en de relatie toen van de

Biesheuvel zelf heeft dit in een gesprek,

arp-fractie en van de fractievoorzitter in het

toen alle emoties wat bezonken waren, ook

bijzonder met de afgetreden premier. Bies-

erkend. Het verschil van mening was niet

heuvel en ik stonden daarin niet naast, maar

weg, integendeel, maar hij zei ook: ‘Ik ben

tegenover elkaar. De partij en aanvankelijk ook

het volstrekt niet eens met wat je gedaan

de fractie waren diepgaand verdeeld. Nu zou

hebt, maar je had er wel politieke motieven

dit op zichzelf nog wel te verdragen zijn ge-

voor.’ Een kostbaar moment.

weest, als het slechts om een politiek verschil

Ik vind dat de biograaf in zijn weergave en

was gegaan. Dit kan voorkomen. Maar wat het

beoordeling van die ingrijpende gebeurte-

veel ernstiger maakte, was dat vooral irratione-

nissen te veel de emotionele en persoonlijke

le emoties de discussies en de verhoudingen

elementen daarin laat wegen en te weinig de

bepaalden. Biesheuvel wilde na de verkiezin-

politieke achtergronden ervan. Maar ik heb

gen weer gewoon met de oude coalitie verder.

daarvan zelf wellicht te zeer deel uitgemaakt

Wij vonden dat dit niet kon. De (vervroegde)

om er objectief over te kunnen oordelen.

verkiezingen waren immers juist uitgeschreven omdat die coalitie onherstelbaar gebroken

* * *
Hoe je het ook wendt of keert, Biesheuvel

was. Bij die verkiezingen had die oude coalitie

was een van de groten in de naoorlogse Ne-

bovendien aan draagvlak verloren.

derlandse politiek. Moest dit nu echt het

Het was een ingrijpend maar wel politiek verschil. Maar niet deze politieke achtergrond, maar emotie bedierf de sfeer en
de verhoudingen in de arp. De lijsttrekker
werd door de fractie in de steek gelaten,
zo vonden vele mensen in de partij. Hoe

Biesheuvel was een van de
groten in de naoorlogse
Nederlandse politiek

konden de politici, die altijd zo trouw en
graag het leiderschap van Barend hadden

einde zijn van Barend Biesheuvels politieke

aanvaard en gesteund, hem nu zo in de steek

leven? Moest zo’n politiek talent nu werke-

laten?, vroegen ze zich af.

lijk zo eindigen? Natuurlijk besteedt ook

Wat in deze discussie miskend werd is

Wilfred Scholten ruimschoots aandacht

dat de fractie en de fractievoorzitter een

aan deze vraag. Talrijk zijn de mogelijkhe-

eigen verantwoordelijkheid hebben, waar-

den daartoe geweest, zo beschrijft hij. Maar

van je moet hopen dat die tot steun aan het

steeds liet Biesheuvel het na korter of langer

kabinet leidt, maar die ook een verschil met

beraad zelf afweten. Het kan zijn, zoals de

het kabinet en ministers met zich mee kan

auteur ook oppert, dat daarbij een rol heeft

brengen, ook met een geestverwante minis-

gespeeld dat hij intussen in het bedrijfsle-
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ven een aantal functies had verworven, die

bent aangegaan. Dat kan ik niet, ik vind het

hem een veelvoud opleverden van wat een

rampzalig wat je gedaan hebt. Ik zou natuur-

politieke functie hem aan inkomen had kun-

lijk ook me daar niets aan gelegen kunnen

nen bieden. Maar dit kan nooit het enige

laten liggen en mijn eigen koers varen. Maar

motief zijn geweest. Daarvoor was hij te veel

dan maak ik de Anti-Revolutionaire Partij tot

politicus. Daarvan wil ik, tot besluit, een

een onbetrouwbare factor in de politiek. En

typerende illustratie geven.

dat kan helemáál niet. Vraag me dus niet, of

Omdat Biesheuvel in 1972 lijsttrekker was
geweest, kwam hij bij iedere vacature in de

ik het wil; het kán niet.’ Groot. Groots.
Ik heb u aan het begin gewaarschuwd:

fractie die zich daarna voordeed, steeds weer

dit wordt geen normale recensie, maar meer

als eerste voor benoeming tot Kamerlid in

een aanmoediging het zelf te lezen. Wilfred

aanmerking. Toen zich zo’n vacature voor-

Scholten leert u Barend Biesheuvel goed

deed, ben ik bij hem geweest en heb ik hem

kennen. Als politicus, als een groot politi-

gezegd: ‘Barend, je bent te veel politicus om

cus. Maar ook als mens. Een mens wie niets

aan de kant te blijven. Kom terug. Je wordt

menselijks vreemd was. Een politicus met

weer fractievoorzitter en ik word weer je

idealen en ambities. Om het met de woorden

vicevoorzitter. En de goede tijden van 1967-

van een van de oude kerkelijke formulieren

1971 herleven.’

te zeggen: daar komt nog vlees en wereld bij.

Zijn antwoord was: ‘Je hebt gelijk. Ik hoor

Daar wordt Barend Biesheuvel niet minder

in de politiek. Maar als ik het doe, moet ik de

van. Hij komt er wel dichterbij door. Met

fractie leiden op basis van de afspraken die

dank aan Wilfred Scholten. Tolle, lege. Neem

jij bij de formatie van het kabinet-Den Uyl

en lees.
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Ramona Maramis

Expeditie Robinson

Ziet u nog scherp?
Sta met uw gezicht naar het Noorden om bepaalde personen beter te
kunnen zien.
En denk na. Blijf nadenken (het is een allegorie).
Bij de volgende rots sluit u uw ogen. U zult ondanks dat de lichtbundel
ontvangen.
Ik kan u verzekeren: U heeft op dit traject geen tijd om de vele hints te
onthouden.
Vervolg uw weg op zee en laat u wild achtervolgen. Het hoort erbij (de
haviken doen hun werk).
En ik zal eerlijk zijn: de wonden slaan diep, maar die heeft u nodig als
bewijsmateriaal.
Maak de notities in uw hoofd en koester ze.
Maar kies in de routeplanner vooral die dag boven alle andere.
Duizelt het u al?
Want aan het einde van de lange rit zullen wij het u vragen:
Over welke orde van grootte hebben wij het?

Ramona Maramis (Haarlem, 1968) is CDV-huisdichter en schrijft voor elk CDV-nummer
een gedicht naar aanleiding van het thema. Zij debuteerde in 2001 met Duckstad aan de
Amstel bij uitgeverij Vassallucci. Haar gedichten verschenen in onder meer de bloemlezing 10 jaar Winternachten en Den Haag. De stad in gedichten. Ze is commissielid van de
CDa-gemeenteraadsfractie in Delft.
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door Jan Schinkelshoek
De auteur is directeur van een communicatiebureau in Den Haag, voorzitter van de redactie van
Christen Democratische Verkenningen en oud-lid van de Tweede Kamer voor het CDA.

Wie kent de stadsschrijver nog?
Hij werkte, zo verhaalt het Nieuwe Testament, in Efeze, een stad in Klein-Azië, aan het
begin van de christelijke jaartelling.
De apostel Paulus maakte tijdens een van zijn zendingsreizen kennis met hem. Sterker
nog: de stadsschrijver redde hem uit de handen van een woedende menigte.
Samen met enkele geloofsgenoten komt de apostel in Efeze in lelijke problemen. In
zijn geloofsijver laat de apostel zich minnetjes uit over waardeloze goden, goden die
met mensenhanden zijn gemaakt.
Na die preek wordt Paulus bijna gelyncht. Urenlang is de stad in de greep van een grote, dreigende demonstratie. Niemand lijkt de menigte kunnen kalmeren – behalve ten
slotte de stadsschrijver.
Hij doet dat met enkele welgekozen woorden, een mengeling van paaien en dreigen.
’t Is toch niet verboden wat die Paulus doet? U denkt toch niet dat ze een kans hebben
tegen onze goden? Jullie kunnen toch altijd een klacht indienen bij de rechter, of het
parlement inschakelen? Het werkt: de menigte ontnuchtert.
De stadsschrijver is een van mijn favoriete figuren uit het Nieuwe Testament. Wat zo boeit
in deze schimmige figuur is dat hij een volleerd bestuurder moet zijn geweest. Op het
juiste moment treedt hij uit de coulissen tevoorschijn, neemt plaats achter de katheder en
slaagt erin om, in de woorden van de onvolprezen Statenbijbel, ‘de schare te stillen’.
Let op. Het is niet de burgemeester, het is niet de plaatselijke pastor – nee, het is de
stadsschrijver die weet te voorkomen dat Paulus en zijn metgezellen gekielhaald worden, dat het dispuut uit de hand loopt. `Het is niets minder dan een klein wondertje.
Een wondertje dat leert hoe zuinig we op de overheid moeten zijn, hoe vitaal het is dat
het bestuur z’n werk doet, hoe beslissend politiek kan zijn, hoe belangrijk een ambtenaar in functie is. Juist als het erop aankomt. Als de golven hoog gaan. Als het populisme z’n duizenden verslaat. Als de polarisatie om zich heen grijpt. Als de samenleving
verhardt. Als verwildering de toon zet.
Juist door te doen wat hij deed, verdient die stadsschrijver uit de eerste eeuw na Christus het om tot schutspatroon van het Binnenhof te worden verklaard.
Helaas heeft de Nieuwe Bijbelvertaling van de stadsschrijver een stadssecretaris gemaakt. Dat duidt op een onheilspellende verambtelijking van politiek.
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Ter introductie

In een geschiedenislesboek voor vwo-scholieren dat ik onlangs doorbladerde, werden J.R. Thorbecke en Aletta Jacobs geroemd als de Nederlandse strijders voor vrijheid en democratie in de negentiende eeuw. Wie
ontbrak in het rijtje was Abraham Kuyper. Hij werd getypeerd als de man
die ‘tegen de ideeën van de Franse Revolutie’ en ‘tegen de scheiding van
kerk en staat’ was. Ja, hij had dan nog wel de eerste politieke partij gesticht
en de Vrije Universiteit opgericht – ‘Vreemd eigenlijk om een universiteit
te stichten op basis van geloof ’ –, maar daarmee hield zijn conduitestaat
wel op. Christendom en democratie: ze zijn voor de makers van het lesboek
voornamelijk tegenpolen.
Toch opmerkelijk. De term ‘christendemocratie’ kreeg weliswaar pas in
de jaren zestig de betekenis zoals we die nu kennen, maar juist iemand als
Kuyper heeft het politieke verschil centraal gesteld en daarmee de moderne,
plurale democratie mede mogelijk gemaakt. Omdat christenen als hij weet
hadden van een eigen verhaal dat in de publieke ruimte resoneerde, konden ze de opmaat vormen voor een open gesprek
over wat van waarde is voor een samenleving.
* * *

Democratie is samenleven met verschil, en er zijn
sterke, ja, zelfs christelijke, argumenten om dat te
onderbouwen. Gerrit de Kruijf, hoogleraar ethiek,
noemde de gelijkenis uit het Bijbelboek Mattheüs
over onkruid en graan eens ‘in alle eenvoud het
theologische argument om democratie te ondersteunen’. De knechten willen onkruid gaan wieden,
maar de heer des huizes is er niet gerust op. Ze zullen te grof te werk gaan en met het onkruid ook het
graan lostrekken. Er moet gewacht worden op de oogst.
Deze gelijkenis bevat een wijze, politieke les: politiek is er
niet om het Godsrijk op aarde te vestigen, maar ‘om samen op
te groeien tot de oogst’, zoals de heer des huizes het uitdrukt.
Democratie is samenleven met verschil. Maar wat als de democratie vooral
nog een techniek is die één waarde aanprijst, namelijk zichzelf? Wat als de
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onderliggende waarden als vrijheid, gelijkheid en menselijke waardigheid
naar de achtergrond verdwijnen? Wat als religieuze en culturele minderheden gedwongen worden zich te voegen naar een meerderheidsmoraal? Wat
als de complexiteit van de politieke beslissing wordt gereduceerd tot een simpele tegenstelling tussen twee radicale uitersten? Wat als het compromis, zo
noodzakelijk voor een overlegdemocratie, een besmette term wordt?
* * *

Dit cdv-nummer, met als titel Democratie in ademnood?, gaat op zoek
naar een waardevolle, christendemocratische opvatting van democratie
in een tijd dat deze volgens vele onderzoekers onder druk staat. Het nummer bestaat uit drie delen. In het eerste deel gaat het over ‘de staat van
de democratie’. Fraanje en Ten Napel laten zien dat achter de nog altijd
redelijk onbezorgde vertrouwenscijfers ten aanzien van de Nederlandse
democratie belangrijke problemen schuilgaan. Zo voelt een groot deel van
de samenleving zich niet goed gerepresenteerd door politieke partijen.
Labuschagne wijst op de risico’s van een verregaande secularisering voor
een waardevolle democratie. Sap toont aan dat confessionele partijen,
ondanks hun scepsis in het verleden tegenover democratie en in het bijzonder tegenover de leer van de volkssoevereiniteit, volop hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van de democratische rechtsstaat. Inmiddels
wordt er echter stevig gemorreld aan het gebouw van de democratie en
dreigen we de orde, een van de meest fundamentele rechtsprincipes, uit
het oog te verliezen, aldus Hoekstra. Volgens hem is het bij uitstek een
christendemocratische opdracht om nu opnieuw te zoeken naar een genormeerde verantwoordelijkheidsverdeling tussen overheid en samenleving.
In het tweede deel staan de ‘voorwaarden voor democratie’ centraal.
Terpstra wijst op de noodzakelijke religieuze dimensie van democratie,
zoals die zich uit in de gezamenlijke viering van de toewijding en overgave
van mensen aan de publieke zaak. Veling benadrukt het belang van democratisch burgerschap en Fleuren laat zien waarom checks-and-balances
tussen de staatsmachten noodzakelijk zijn.
In het laatste deel worden aanzetten gedaan voor een christendemocratische invulling van democratie. Cohen de Lara betoogt dat een bloeiende civil
society van vitaal belang is voor de gezondheid van de vertegenwoordigende
democratie, en Vanheeswijck gaat in op de nobele opdracht tot tolerantie.
* * *

Democratie kan, kortom, niet zonder de vorming van burgerschap, waarbij de waarden van de rechtsstaat en noties als het respect voor de mens
met alles wat hem eigen is en het algemeen belang centraal staan.
De Canadese politiek filosoof Charles Taylor sprak in dit verband over
de noodzaak van ‘een politiek van verschil’. Met deze politiek wordt ons
gevraagd de unieke identiteit van het individu of een minderheidsgroeChristen Democratische Verkenningen | Winter 2012
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pering te erkennen. Zeker, er kunnen grenzen in zicht komen bij het
aanvaarden van culturele gebruiken en gewoonten. En de Nederlandse
rechtscultuur, als onderdeel van de Europese westerse beschaving, is
niet vrijblijvend: ze is gevoed door christelijke en joodse tradities en het
Griekse denken, en daarom zijn er ook grenzen aan vrijheid en gelijkheid,
zoals het respect voor religieuze tradities. Maar aanvaarding van de ander
houdt in eerste instantie in dat er ruimte hoort te zijn voor morele verschillen en dat we de ander aanvaarden zoals hij is.
Ja, er zal altijd iets van een democratisch tekort blijven, om de eenvoudige reden dat er zoiets is als een menselijk tekort. Maar dat ontslaat ons
niet – alleen al om cynisme te voorkomen – van de plicht om de onderliggende waarden en bronnen van de democratie te blijven benoemen.
Pieter Jan Dijkman, hoofdredacteur van Christen Democratische Verkenningen
ps Dit cdv-nummer is het tweede deel van een trilogie over de drie letters
van het cda. In het vorige nummer stond het christelijke in de politiek
centraal (de C van het cda ), in dit nummer gaat het over democratie (de
D), en in het lentenummer van 2013 richten we ons op het appel van het
cda op de vitale samenleving (de A). Met deze trits hopen we opnieuw bij
te dragen aan de bezinning op de christendemocratie.
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Het kabinet schrapt terecht het recht
op langdurige zorg [1]
Ja, vanuit christendemocratisch
perspectief is een recht op zorg vreemd
door Gerard Adelaar
De auteur is adviseur in de gezondheidszorg.

In onze samenleving is het leven maakbaar.
Twee aspecten zijn hier relevant. Ten eerste
wordt het schone ideaal van zelfontplooiing meer als individuele vrijheid dan als

De zorgkostendiscussie is een symptoom-

verantwoordelijkheid ingevuld. Het verzor-

discussie. Primair moet discussie gevoerd

gen van een familielid of buur past niet bij

worden over de culturele inrichting van

een indrukwekkende carrière. Tijd is er niet

onze samenleving. Ten behoeve van onze

voor, zeker sinds vrouwen in groten getale de

eenzijdig individuele ontplooiingswedloop

arbeidsmarkt hebben bestormd. Hier zit wei-

hebben wij de collectieve arrangementen

nig speelruimte, omdat de emancipatiebe-

zo opgetuigd dat hulpbehoevenden ons

weging en de anticonceptiepil het kindertal

pad niet kunnen belemmeren. Ook omdat

per vrouw terugbrachten van 4,5 in 1900 naar

gezondheidsafwijkingen niet passen bij de

3 in de jaren zestig tot 1,75 in de decennia die

wijze waarop wij het leven zien, hebben wij

volgden. Daarmee vormde zich één van de

deze buiten ons leven en buiten de reguliere

meest bepalende onderdelen van het solida-

maatschappij geparkeerd. Natuurlijk levert

riteitsvraagstuk: een wringende verhouding

dat ook schuldgevoelens op. Het recht op

tussen werkenden en niet-werkenden.

langdurige zorg werd een van de aflaten om

Ten tweede passen handicaps, chronische

die af te kopen.

ziekte en lijden niet in ons beeld van de

Dit recht op zorg wordt door het kabinet in

maakbare werkelijkheid. Bij te genezen

de hele langdurige zorg afgeschaft en omge-

ziekte kan een medisch specialist, priester

zet in een voorziening. Daarnaast brengt het

van het maakbaarheidsgeloof, genezing

kabinet ondersteunende zorg naar gemeen-

brengen. In geval van chronische hulpbehoe-

ten en voert het aanzienlijke budgetkortin-

vendheid is dat niet mogelijk. Ouderen en

gen door. Vanuit christendemocratisch per-

gehandicapten belanden in geformaliseerde

spectief is dat niet betreurenswaardig.

zorg, niet alleen omdat wij er geen tijd voor

* * *

hebben, maar ook omdat hun gebrokenheid
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niet past bij hoe het er in ons leven van alle-

deze lastig in afgebakende rechten te vatten

dag, aan toe gaat.

zijn.

Hiermee moge summier zijn aangestipt hoe

Hiervoor zagen wij tevens dat het recht op

wij de indrukwekkende collectieve arrange-

zorg een aflaat is – een aflaat om de zonde af

menten van de verzorgingsstaat minstens

te kopen dat wij hulpbehoevenden buiten ons

voor een deel hebben opgetuigd ten behoeve

leven hebben geplaatst ten behoeve van wat wij

van onze eenzijdige invulling van zelfont-

als belangrijker ervaren: een glanzende indivi-

plooiing. Intussen is het vrijwel zeker dat

duele levensloop. ’s Lands boekhouding sug-

respect voor de menselijke waardigheid en

gereert inmiddels dat de aflaat dermate prijzig

liefde voor de zwakken ons daartoe hebben

is geworden dat wij deze niet meer kunnen

gebracht. In onze werkelijkheid is dat ook

betalen en dat wij beter kunnen stoppen met

zo. Met het via geformaliseerde zorg uit ons

zondigen. Wij kunnen maar beter opbiechten

leven wegmoffelen van gebrokenheid, hulp-

dat wij de publiek bekostigde langdurige zorg

behoevendheid en lijden zijn wij voor die

boven onze stand hebben vormgegeven.

verschijnselen namelijk juist ook gevoelig
geworden. Wij komen er in ons leven van

* * *
Gezien het ingewortelde maakbaarheidsden-

alledag immers in mindere mate gedurig

ken, de eisen aan onze individuele levensloop,

mee in aanraking. Zo werkt dat nu eenmaal.

en onze afschuw en ontkenning van de gebro-

Sinds de meesten van ons geen kippen meer

kenheid van het leven, vergt dat een immense

slachten of geslacht zien worden, worden wij

inspanning; helemaal omdat deze discussie

ook eerder geraakt door dierenleed.

niet tot in de kern wordt gevoerd. De discus-

Als dan de moeite en het ongemak van persoon-

sie concentreert zich voornamelijk op de over-

lijke naastenliefde zijn weggenomen, wordt

heidsfinanciën en op gevolgen van bezuinigin-

het steeds gemakkelijker om de collectieve

gen voor de menselijke waardigheid van hen

arrangementen, die ons in directe zin minder

die mogelijk een deel van de collectief gear-

belasten, boven onze stand vorm te geven – en

rangeerde zorg gaan missen. Dat gaat voorbij

de kwitantie door te schuiven naar ooit.

aan de kern van de zaak: dat er iets scheefzit

Vanuit die ontwenning van ongerief en

in onze culturele ordening, dat de collectieve

onvolmaaktheid ervaren wij bezuinigingen

arrangementen voor langdurige zorg te ruim

en afschaffing van het recht op zorg als een

zijn ingericht, en dat onze gedachten over de

‘aantasting van de menselijke waardigheid’

menselijke waardigheid sterk zijn gevormd

en dat terwijl het recht op zorg, zeker vanuit

door die uitbundige collectieve regelingen.

christendemocratisch oogpunt, een vreemd

Zoals de zorgkostendiscussie een symp-

verschijnsel is. Los van zijn relaties, moge-

toomdiscussie is, zo blijkt de strijd voor

lijkheden en behoeften worden de gebreken

het recht op zorg een achterhoedegevecht

van het individu omgezet in een claim op

te zijn. Eerder heeft het cda met visionaire

het collectief. Dat staat zowat haaks op de

ideeën over de verantwoordelijke samenle-

gedachte van de menselijke relatie als ele-

ving de aanval gekozen en andere partijen op

mentair onderdeel van zorg. Daarnaast is

sleeptouw genomen. Dat het hier in feite een

ons recht op zorg onbruikbaar voor aandoe-

cultureel gevecht betreft, biedt uitgelezen

ningen in de langdurige zorg, aangezien

kansen om dat opnieuw te doen.
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Het kabinet schrapt terecht het recht op
langdurige zorg [2]
Ja en nee, er moet bezuinigd worden,
maar niet ten koste van de zwakkeren
door Hannie van Leeuwen
De auteur is oud-Tweede en Eerste Kamerlid
namens het CDA.

meer ontlopen. Wat is met het amendement
intussen gedaan?
* * *
Iedereen weet dat de huidige financiering
van de langdurige zorg onhoudbaar is en

Indertijd heb ik tegen de conceptparagraaf

dat er dus keuzes moeten worden gemaakt.

‘Waardevolle gezondheid’ in het verkie-

Linksom of rechtsom! De zorguitgaven stij-

zingsprogramma Iedereen uit 2012 bezwaar

gen immers veel sneller dan de economie

gemaakt. Prachtige intenties, waar op zich

groeit, en dat heeft een opwaarts effect op de

niet zoveel mis mee was, maar die niet con-

collectieve lastendruk. Het interim-advies

creet werden gemaakt.

van de ser, dat door het kabinet-Rutte i was

Een voorbeeld uit Iedereen: ‘We staan ook in

aangevraagd, komt met de nodige aanbeve-

moeilijke tijden voor een stelsel van gezond-

lingen, waarvan de meest fundamentele wel

heidszorg dat gebaseerd is op solidariteit.

het onderscheid is tussen ouderen met een

We beseffen dat hervormingen nodig zijn

zware zorgvraag (blijft collectief verzekerd)

om de gezondheidszorg op den duur betaal-

en een lichte zorgvraag (die voor eigen reke-

baar te houden. Wij lopen niet weg voor

ning gaat komen, met een financieel vang-

moeilijke keuzes.’ Dat doen we wel: we ont-

net voor ouderen zonder financiële midde-

lopen deze of stemmen tegen. Of durfden

len). Hierover komt nog een vervolgadvies.

we deze niet aan? Mijn suggesties werden

De Raad voor de Volksgezondheid & Zorg

indertijd genegeerd. Toen heb ik op het

signaleert in het advies Redzaam ouder drie

partijcongres het amendement ingediend

concrete problemen en komt ook met drie

waarmee het verkiezingshoofdstuk over de

oplossingsrichtingen. De derde daarvan is:

zorg nu wordt afgesloten: ‘Het cda zal in de

het collectieve pakket moet zich concentre-

komende kabinetsperiode het debat over de

ren op de niet-redzame ouderen. Een stevige

betaalbaarheid en het behoud van de zorg,

aanbeveling, omdat langdurige zorg niet te

waaronder het wel of niet doorbehandelen,

verzekeren is of alleen tegen extra hoge kos-

agenderen.’ Een amendement dat op het

ten, maar wel de moeite van het overdenken

partijcongres bij acclamatie is aanvaard. Nu

waard. Hiernaast ligt er het rapport Kwaliteit

kunnen we de discussie in ieder geval niet

als medicijn van Ab Klink cum suis met drie
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pijlers: kostenbeperking via volumedaling,

te gaan’? Betekent dit het einde van de resti-

patiënten nog beter betrekken bij hun behan-

tutiepolis, en wat heeft dat voor gevolgen voor

deling, en organisatorische vernieuwing. De

de eigen regie voor de patiënt?

Orde van Medisch Specialisten pleit op zijn
beurt in een rapport voor méér ruimte en tijd

* * *
Al deze vragen zullen zorgvuldig moeten

om kwaliteit van zorg te kunnen leveren. Dat

worden beantwoord door de denktank over

vraagt om een ander beloningssysteem.

de zorg die het cda in het leven zal roepen.

Kortom, bouwstenen te over om binnen het

Dat betekent dat ik op de stelling ‘Het kabi-

cda een zinnige discussie te hebben die uit-

net schrapt terecht het recht op langdurige

loopt op concrete aanbevelingen. Er is wel

zorg’ nu wel ja én nee moet antwoorden. Ik

haast bij, want er ligt nu ook een regeerak-

wil het recht op langdurige zorg zeker hand-

koord. Voor het cda is het onvoldoende om

haven voor echte, onverzekerbare zorg, in

zich hier alleen maar tegen af te zetten.

combinatie met hogere inkomensafhan-

Het cda heeft tot dusverre gekozen voor een

kelijke bijdragen. Voorlopig ben ik er ook

terugkeer naar de oorsprong van de awbz,

vóór dat, zolang er geen toereikend finan-

de verzekering van langdurige medische

cieel vangnet is, ouderen met onvoldoende

risico’s, die langer dan 1 jaar duren. Kortdu-

middelen worden ondersteund wanneer zij

rende verpleging en verzorging in verband

slechts een lichte zorgvraag hebben. Met
vele adviezen ben ik het goeddeels eens,

Voor het CDA is het onvol
doende om zich alleen maar
tegen het regeerakkoord af
te zetten

hoewel ik dan ook in eigen vlees snijd.
Ouderen met hogere inkomens moeten naar
mijn mening zelf voor hun verzorging en verpleging thuis tot aan hun opname gaan betalen.
Wel is dan een wijziging van de huidige wetgeving noodzakelijk, maar nood breekt wet. Trou-

met gezondheidszorg komen in de Zorgver-

wens, het laatste hemd heeft ook geen zakken…

zekeringswet (Zvw). Is dat voldoende, nog

Het gaat overigens wel ver om het kabinet-

afgedacht van de verhoging van de premie

Rutte ii te verwijten dat het de moed heeft

voor de Zvw?

gehad aansluiting te zoeken bij de verschil-

Wat betekent het voor mensen aan de onder-

lende, gezaghebbende adviezen – ook al

kant dat de gemeenten maatwerk moeten

gaat het hierbij soms te ver. Voor overheve-

leveren op het terrein van wonen, welzijn en

ling van taken naar de gemeenten kiest, zij

zorg? De verzekerde zorg zal beperkt worden

het in beperktere mate, ook het cda. Laat

tot noodzakelijke zorg – wat zijn de objectieve

het cda de tijd tot aan de nieuwe wetgeving

criteria daarvoor? En wat betekent de zin-

gebruiken om adequate en houdbare tegen-

snede in het cda-verkiezingsprogramma ‘de

voorstellen te ontwikkelen, want die heb

Zorgverzekeringswet wordt daarom zo aan-

ik in het verkiezingsprogramma 2012-2017

gepast dat verzekeraars bij voldoende gecon-

node gemist. Dan zal ook blijken in hoe-

tracteerde zorg, verzekerden niet hoeven te

verre de awbz als een (beperkt) recht, als een

vergoeden wanneer die de keuze maken om

volksverzekering voor mensen die het echt

naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder

nodig hebben, kan worden gehandhaafd.

Christen Democratische Verkenningen | Winter 2012

B_BOOM079-5_CDV 2012 nr 4.indb 13

21-12-12 12:36

14

ACTUALITEIT
Authentiek CDA gaat tegen de stroom in
door Leonard Geluk
De auteur was lid van het Strategisch Beraad en de
CDA-verkiezingsprogammacommissie en is voorzitter van het College van Bestuur van ROC Midden Nederland en oud-wethouder van Rotterdam.

agenda formuleerden op basis van christelijke waarden. Neem bijvoorbeeld Isaäc da
Costa, een man die expliciet maakte waar hij
voor stond en het lef had tegen de tijdgeest
in te gaan. Da Costa, een twintiger, leerling
van Bilderdijk, later bevriend met Groen van
Prinsterer, schreef in 1823 zijn Bezwaren tegen

Het CDA staat er beroerder voor dan
ooit. Het enige perspectief dat de
partij heeft is haar eigen traditie,
een traditie van mensen die het lef
hadden tegen de stroom van de tijd
geest in te gaan en leiderschap toon
den door een authentiek geluid te
laten horen.

de Geest der Eeuw. Als je dat nu opnieuw leest
– en het is best aardig om dat te doen – lees
je een verhaal met pit, met passie, met spirit.
Hij had op heel veel ontwikkelingen een heldere kijk, ook als we nu, bijna twee eeuwen
later, met de bril van nu zijn teksten herlezen. Hij maakt zich zorgen over het wegvallen van traditionele sociale verbanden, normen en waarden, waardoor vervreemding en
normloosheid optreden. Hij maakt zich zorgen over het onderwijs, dat kinderen opleidt

Het cda moet de weg omhoog weer inslaan.

tot leermachines. Hij maakt zich zorgen over

Naast leiderschap en lef heeft de partij be-

een massacultuur die slechts passief ver-

hoefte aan een eigen, authentieke bood-

maak biedt. Over democratiseringsproces-

schap. De partij heeft te veel meegewaaid

sen die tot bureaucratie leiden en daardoor

met alle winden en heeft zich onvoldoende

tot vergroting van de willekeur. Hij maakt

onderscheiden als tegendraadse partij, ter-

zich zorgen over de toegenomen afhanke-

wijl de christelijke basis daar wel toe uit-

lijkheid van onpersoonlijke instanties in

daagt. Het debat in de partij moet niet gaan

plaats van persoonlijke zorg. Hij maakt zich

over de vraag of de ‘C’ al dan niet moet wor-

zorgen om de vercommercialisering van de

den weggemoffeld, maar over de vraag hoe

menselijke betrekkingen. Overigens: zijn

de christelijke traditie leidend kan zijn met

pleidooi voor behoud van de slavernij toont

een nieuwe cda-agenda die tegen de stroom

aan dat hij niet in alles als voorbeeld dient.

in gaat. Het cda is het niet alleen verplicht

Het pamflet was destijds het gesprek van de

aan zijn eigen grondslag en traditie om een

dag. Het leverde Da Costa veel vijanden op.

authentiek geluid te laten horen, maar au-

Een glansrijke academische carrière kon hij

thenticiteit vormt ook de basis voor de terug-

vergeten. Maar hij schreef het op. En uitein-

komst van het cda in het politieke spectrum.

delijk kwam er maatschappelijk waardering

De christelijke traditie kent een groot aan-

voor zijn werk.

tal denkers die een duidelijke tegendraadse

* * *

Christen Democratische Verkenningen | Winter 2012

B_BOOM079-5_CDV 2012 nr 4.indb 14

21-12-12 12:36

Authentiek CDA gaat tegen de stroom in
Leonard Geluk

15
In het rapport van het Strategisch Beraad

in geweest om alle veranderingen die als

keert het cda zich tegen de tijdgeest. Dat is

vernieuwing zijn gepredikt te accommode-

logisch. Een politieke partij neemt stelling.

ren. James Kennedy beschrijft in zijn boei-

Het cda heeft een stevig fundament van vaste
waarden. Hierdoor heeft
het cda, zo is te lezen in
het rapport van het Strategisch Beraad, de positie om ergens ‘voor’ maar
ook om ergens ‘tegen’
te zijn. Een herkenbare
politieke partij heeft het
vermogen zich kwaad te
maken,

verontwaardigd

te zijn over maatschappelijke misstanden. We
zien veel positieve ontwikkelingen en initiatieven,
maar ook veel neigingen
die we moeten afkeuren,
zoals de zucht naar het
snelle geld, de gemakkelijke keuze voor gemak en
genot,

onverschilligheid

en platheid, ophitsen en
het zaaien van verdeeld-

ende boek over de opbouw

Een herken
bare politieke
partij heeft
het vermogen
zich kwaad
te maken,
verontwaar
digd te zijn
over maat
schappelijke
misstanden

heid. Het cda moet niet

van de verzorgingsstaat
in Nederland in de jaren
zestig, Nieuw Babylon in
aanbouw, dat de pragmatische aanpassing aan de
veranderende tijden ook
een slappe meegaandheid
heeft veroorzaakt en veel
Nederlanders gedwongen
heeft om met de tijd mee
te gaan. De jaren zestig
in Nederland vormen een
inspiratiebron van nieuw
maatschappelijk elan, alsook een waarschuwing van
het al te gemakkelijk opgeven van traditionele waarden. Economische groei
ging hand in hand met een
progressieve, antitraditionele

waardeoriëntatie.

De politiek, waaronder de
christendemocratische
partijen, gingen daar ge-

alleen werken aan een samenleving die zich

makkelijk in mee. Het is, in retrospectief, te

laat leiden door herkenbare waarden en nor-

betreuren dat er, anders dan in Duitsland

men, maar moet ook krachtig stelling ne-

en in de vs, geen politieke beweging is ge-

men tegen maatschappelijke krachten die

vormd die steun aan economische ontwik-

indruisen tegen die waarden en normen.

keling koppelde aan een meer traditionele

De christendemocratische traditie kent een

waardeagenda. cda’ers zijn als de dood om

lange geschiedenis van mensen die het lef

als ouderwets te worden bestempeld; je kan

hadden tegen de stroom van de tijdgeest in

een cda’er niet harder treffen dan door hem

te gaan, zoals Da Costa in 1823. Hoe kunnen

spruitjeslucht te verwijten. Maar waarom?

we in de eenentwintigste eeuw ons grote be-

Waarom zijn de traditionele waarden in Ne-

zwaar tegen de moderne tijdgeest vertolken?

derland zo beladen? Waarom moeten we al-

Helder is dat we het anders moeten doen dan

tijd vooruit, is het nieuwe altijd beter dan het

de afgelopen tijd. Het cda is er altijd goed

oude? De waarden die in tweeduizend jaar
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zijn gevormd, de christelijke deugden als ba-

En wie zegt dat we de handen niet op elkaar

sis voor onze samenleving, de naastenliefde

krijgen met een pleidooi voor een Neder-

als leidend principe – dat moeten we niet

land waarin mensen elkaar nodig hebben?

kwijtraken. Daarom hebben we een andere

Waarin gezinnen de basis vormen die we

agenda nodig. Een agenda die uitgaat van

moeten koesteren? Waarin het onderwijs er

vaste waarden. Een agenda die dwars tegen

niet alleen is om te leren veel geld te verdie-

de tijdgeest in gaat. En daarom zijn we toe

nen, maar waarin het onderwijs ten dienste

aan een nieuwe versie van ons bezwaar tegen

staat van een goede samenleving? Waarom

de tijdgeest.

zouden we de handen niet op elkaar krijgen

* * *
De christelijke wortels van het cda zijn in-

voor een pleidooi waarin we aantonen dat

herent tegendraads. Het is ondenkbaar dat

goede verworvenheden waren? Onze post-

het cda een krachtig geluid kan laten horen

moderne samenleving schreeuwt om hogere

door de ‘C’ te marginaliseren. De moraal

idealen. Mensen hunkeren naar richting,

van de naastenliefde – kenmerkend voor

hunkeren naar structuren waarin ze zichzelf

het christendom – is een andere moraal dan

kunnen zijn. Een samenleving baseert zich,

de moraal van het genot. En dat genot lijkt

zo schreef Huizinga al, op hogere idealen, of

in onze cultuur steeds meer de overhand

anders zal van een samenleving geen sprake

te krijgen. De afbraak van de moraal van de

zijn! Het cda moet de lat hoog leggen. Het

naastenliefde leidt tot milieuvervuiling, tot

cda moet het weer hebben over hogere ide-

economisering van de samenleving, tot ont-

alen. Het cda moet ageren tegen de misstan-

zielde maatschappelijke verbanden. Mensen

den van onze tijd, maar moet daar wel een

denken: ‘Als ik het maar lekker heb, als ik

alternatief tegenover zetten.

maar veel verdien.’ De zogenaamde graaicultuur is een logisch gevolg van de cultuur

* * *
Dat is geen makkelijke weg. Het lijkt erop

waarin het eigen gewin steeds meer centraal

dat deze tijd vooral leuke politici wil die ge-

wordt gesteld.

zellig spelletjes doen op tv. In de televisiede-

De christelijke traditie zet daar een ander

mocratie moeten we niet te stellig en niet te

geluid tegenover. Dat tegengeluid verdient

boos zijn. Politici lijken vooral aardig te moe-

het gehoord te worden. We zijn voor vrij-

ten zijn. Ik vind dat een misvatting. Politici

heid waarin je je eigen keuzes mag maken,

moeten het lef hebben om een eigen verhaal

we zijn voor een samenleving die uitgaat van

te vertellen. Relatieve nieuwkomers in het

zorg en aandacht voor elkaar, en daarom wil-

parlement kregen waardering van de kiezer

len we niet dat onpersoonlijke bureaucrati-

door een eigen verhaal; kijk naar de sp en de

sche instanties tussen mensen in komen te

pvv. Beide partijen begonnen klein en wer-

staan. We zijn voor een samenleving die in

den gemarginaliseerd in het publieke debat,

balans is, die niet alleen gaat om onbegrens-

maar bleven uiteindelijk overeind door te-

de groei. Tweeduizend jaar christendom

gendraads te zijn. Authentiek zijn is voor het

blijft niet vanzelf in stand. Het christendom

cda niet alleen een kwestie van trouw blijven

verdient zijn apologeten, zijn verdedigers.

aan de eigen wortels, maar ook een aanzet

Want de tijdgeest blaast er recht tegenin.

voor een succesvolle comeback in het poli-

veel verworvenheden uit de naoorlogse jaren
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tieke speelveld. Authenticiteit loont.

grootst mogelijke onvrijheid wordt gepre-

Je moet durven alleen te staan om uitein-

dikt, namelijk tegen het verbod op discrimi-

delijk draagvlak te krijgen. Het Strategisch

natie, tegen de vrijheid van onderwijs, tegen
de vrijheid van godsdienst,

Beraad heeft een voorzet
gegeven voor deze nieuwe
agenda. Terecht schrijft de
commissie-Rombouts dat
de aanzet van het beraad
zijn concrete uitwerking
verdient.

Het

partijbe-

stuur doet er verstandig
aan om dit ter hand te nemen. Het Strategisch Beraad benoemt een tiental
concrete thema’s die de
cda-agenda bepalen. Vanuit het perspectief van de

Het CDA
representeert
een tegen
beweging
van echte
vrijheid

tegendraadse agenda wil

tegen de islam en tegen de
Koran.
Als

tweede:

duurzaam-

heid. Het cda heeft alles in zich om het begrip
duurzaamheid te reframen
naar een pleidooi tegen
een samenleving die gebaseerd is op gemak, genot
en gewin. Duurzaamheid
is hierin meer een morele
dan een technologische
agenda. Het gaat om een
pleidooi voor een duur-

ik twee thema’s aanstippen.

zame samenleving en een duurzame eco-

Als eerste: vrijheid. De moderne samenle-

nomie. De inrichting van de economie en,

ving kenmerkt zich door een nogal beperkte

bijvoorbeeld, het functioneren van banken

opvatting van het begrip vrijheid. Je bent

komt in een ander daglicht te staan. Het cda

vrij in het hebben van je eigen mening voor

keert zich tegen alle aspecten van het econo-

zover deze mening overeenkomt met de

misch stelsel dat in strijd is met de grond-

mainstream in de samenleving. Als je daar-

slag van duurzaamheid.

van afwijkt kom je onder het juk van de in-

De partij is nog niet van de politieke kaart

tolerantie van alles wat afwijkend is van het

verdwenen, maar er is niet veel voor no-

gemiddelde. De hetze tegen weigerambte-

dig om dat snel te laten gebeuren. Het cda

naren en pleidooien tegen ritueel slachten

staat er beroerder voor dan ooit. Het enige

komen daaruit voort. Het cda representeert

perspectief dat het heeft is de eigen tradi-

een tegenbeweging van echte vrijheid, ook

tie, een traditie van mensen met lef die lei-

voor religieuze overtuigingen die de hoofd-

derschap toonden door een authentiek en

stroom van de samenleving onwelgevallig

tegendraads geluid te laten horen. Het cda

zijn. De samenleving van de intolerante tole-

moet zijn verhaal goed onder de aandacht

ranten leidt tot een samenleving waarin on-

brengen. De doorstart begint met een stevig

der de vlag van de partij voor de vrijheid de

authentiek verhaal.
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Moed, midden en medemenselijkheid
door Paul Doop
De auteur was voorzitter van de CDA-verkiezingsprogrammacommissie in 2012 en is vicevoorzitter
van het College van Bestuur van de Universiteit van
Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam.

kompas is weer terug in het midden van de
Duitse politiek.
Precies een maand later, op 23 april 2012,
valt het kabinet-Rutte/Verhagen. Het tijdstip van de val van het kabinet komt het cda
zeer ongelegen. De interne dialoog over de
koers van onze partij is nog maar net begon-

Bij het vormgeven van de CDA-toe
komstagenda is het belangrijk om
de richting van onze oosterburen
in de gaten te houden. Het Duitse
motto Mut, Mitte und Menschlichkeit is een uitstekende vertolking
van het CDA-programma en kan de
basis vormen voor de noodzakelijke
oppositie tegen vvd en PvdA.

nen; er is eind april nog geen politiek leider
en intern zijn we als partij na het partijcongres van oktober 2010 nog niet met elkaar
verzoend. Zonder politiek leider, zonder
duidelijke koers en met een nog verdeelde
partij aan de verkiezingen beginnen is een
welhaast onmogelijke opgave. Toch hebben
wij dat als cda met elkaar gedaan; achteraf
beschouwd kun je zeggen dat het nog veel
slechter met ons af had kunnen lopen.
* * *
Met het verkiezingsprogramma Iedereen

Op 23 maart 2012 treedt Joachim Gauck aan

heeft het cda een programma neergezet dat

als de nieuwe Bondspresident van Duits-

voortbouwt op het rapport van het Strate-

land. Iedereen is opgetogen. De rede die

gisch Beraad, Kiezen en verbinden. Als brede

Gauck uitspreekt bij het aanvaarden van

volkspartij gelooft het cda in de kracht van

zijn ambt is kort en indrukwekkend; hij

Nederland. Een van de openingszinnen van

kiest als motto: Mut, Mitte und Menschlich

het programma luidt als volgt: ‘De financi-

keit. De Duitse media raken er niet over uit-

ële en economische crisis – minstens zo zeer

geschreven en uitgepraat. Die Welt schrijft

een culturele en morele crisis – vergt meer

de volgende dag op de voorpagina: ‘Wo

dan bezuinigen. Zonder fatsoen, waarden en

aber die politische Mitte der Bundesrepu-

normen blijft het herstel op z’n best halver-

blik zu finden ist, dürfte nach der ersten

wege steken.’

Grundsatzrede des elften Bundespräsiden-

De inhoudelijke kernboodschap van het pro-

ten klar sein: in Bellevue [de residentie van

gramma laat zich als volgt samenvatten. Ie-

de Duitse Bondspresident; pd]. Und zwar

dereen moet de kans krijgen om te werken.

keine Mitte, die aus faulen Kompromissen

Werk is een van de ankers van ons bestaan

geboren wird. Sondern eine radikale Mitte,

en wij zien de dreiging van een opkomende

die aus klarem Blick, scharfer Sprache und

jeugdwerkloosheid. Bestaanszekerheid en

mutiger Beobachtung entsteht.’ Het moreel

een eigen inkomen kunnen verwerven zijn
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basisvoorwaarden voor het functioneren van

helpen. In het regeerakkoord spreken beide

mens en samenleving. Met dit programma

partijen van het verenigen van het ‘beste van

kiest het cda voor een samenleving waarin

twee werelden’. De slechte start van het kabi-

mensen voor elkaar opkomen. Het gezin is daarvan
een van de bouwstenen.
Ouderen en zwakkeren
tellen mee, wij gunnen elkaar het beste en wij vinden waarden en normen
belangrijk.
Iedereen heeft recht op
betaalbare zorg, en sparen
voor later en een eigen woning verdienen blijvende
steun. Wij omarmen onze
buren. Het cda is de eerste
die in het partijprogramma zo duidelijk en zonder
reserves voor Europa kiest.
Wel streng voor de landen
die zich niet aan de afspraken houden, maar steeds
in het besef dat wij in een
solidair Europa onze bo-

net verraadt dat twee ide-

De PvdA wil
de crisis niet
oplossen
maar alleen
de pijn van de
bezuinigin
gen anders
verdelen; ze
noemt dat
nivelleren

terham verdienen. Verge-

ologische

tegenstanders

een verstandshuwelijk zijn
aangegaan. De vvd wil hoe
dan ook de bezuinigingskampioen worden, zonder
echte vernieuwingen, en
de PvdA wil de crisis niet
oplossen maar alleen de
pijn van de bezuinigingen
anders verdelen; ze noemt
dat nivelleren.
Voor het cda is het belangrijk om de samenleving
te laten zien dat wij niet
minder pijnlijke maatregelen zouden moeten nemen om de economie weer
gezond te maken, maar
dat wij het echt anders
zouden doen. In die zin
heeft het cda met zijn programma een lijn gekozen

leken met alle andere politieke partijen heeft

die aansluit op de drieslag van Mut, Mitte

het cda op de lange termijn het financieel

und Menschlichkeit.

meest solide programma, bezuinigt het minder dan vvd en PvdA, en weet het met slim-

* * *
De hervormingen waar het cda in zijn ver-

me maatregelen de koopkracht van ouderen

kiezingsprogramma voor heeft gekozen

op peil te houden, gezinnen te ontzien en

vragen om ‘moed’. Wij hebben heel nadruk-

structureel te hervormen, waarbij de sterk-

kelijk de betaalbaarheid en het behoud van

ste schouders de zwaarste lasten dragen.

de zorg, waaronder het wel of niet doorbe-

De verkiezingen liggen inmiddels achter

handelen, op de agenda geplaatst. Vernieu-

ons. Het resultaat is bekend en de evaluatie

wing van de zorg raakt de kernwaarden van

is geweest. Het cda is inhoudelijk program-

het menselijk bestaan. Het cda vindt dat

matisch misschien wel de beste keuze, maar

mensen zelf hun eigen zorg mogen kiezen

wij zijn er niet in geslaagd om dit aan de bur-

en naar draagkracht daaraan meebetalen.

gers duidelijk te maken. Het nieuwe kabinet

Dit kabinet gaat een heel andere kant op.

van vvd en PvdA gaat ons daarbij gelukkig

Burgers moeten zich in de toekomst, voordat
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zij zorg krijgen, steeds vaker bij een gemeen-

sectoren. In ons verkiezingsprogramma er-

telijk loket melden. Daarmee heeft de vvd in

kennen we dat dit tot ongewenste effecten

ruil voor zware bezuinigingen de PvdA de

heeft geleid; te veel bureaucratie en verlies

ruimte gegeven om de zorg steeds meer tot

aan kwaliteit. Het nieuwe kabinet kiest voor

‘overheidszorg’ te maken. Wij kiezen juist

schaalvergroting bij gemeenten en provin-

voor solidariteit; een brede volksverzekering

cies, meer verstatelijking van de zorg en

voor iedereen die langdurig afhankelijk van

daarmee verlies van betrokkenheid van bur-

de zorg is.

gers bij hun lokale gemeenschap en meer

Het cda heeft moedig en met vaste overtui-

anonimiteit. Daarmee neemt het kabinet

ging voor het gezin gekozen. Gezinnen met

het risico dat het mensen van de politiek ver-

modale en middeninkomens gaan met de

vreemdt en verliest het de medemenselijk-

cda-plannen juist minder belasting betalen.

heid uit het oog.

Het cda kiest voor een vaste kinderbijslag
voor iedereen, een inkomensafhankelijk kind-

* * *
Nederland heeft een sterke regering nodig.

gebonden budget en terugkeer van de zilver-

Het is jammer dat dit kabinet zo blundert.

vlootspaarregeling. Wij hebben een echt plan

Wij weten hoe het beter kan en daar is een

om dit te realiseren: de sociale vlaktaks.

sterker cda voor nodig; een cda met meer

Het cda is de partij van het ‘midden’; de po-

aanhang in de stad en het landelijk gebied,

litieke partij die zorgt voor de noodzakelijke

bij jong en oud, bij hoog- en laagopgeleiden.

verbinding in de samenleving. Met de titel

Het cda heeft een duidelijke visie op mens

van het verkiezingsprogramma, Iedereen, is

en maatschappij, waarbij wij burgers zelf het

een duidelijke vingerwijzing naar het ‘mid-

initiatief willen laten houden binnen duide-

den’ gegeven. Wij wensen mensen niet uit

lijke kaders van de overheid. Het cda heeft

te sluiten. Daarmee nemen wij als cda ook

in de campagne ‘de nieuwe moraal’ geagen-

afstand van Wilders en zijn politieke ver-

deerd. Wij hebben te weinig tijd gehad om

wanten. Het cda is een partij die vindt dat

dit goed neer te zetten.

iedereen die dat kan, meebouwt aan een be-

Het is de overheid die een belangrijke voor-

ter Nederland. Dat geeft rechten en plichten.

beeldfunctie heeft te vervullen als het gaat

De morele en economische crisis waarin wij

om dit morele appel. Daarbij gaat het niet

verkeren vraagt van iedereen een actieve bij-

alleen om datgene wat in ons partijprogram-

drage: jong en oud, wel of niet in Nederland

ma staat over extra bankenbelastingen op

geboren, man of vrouw, alleenstaand of in

bonussen, tuchtrecht voor bankiers en het

een gezinsverband.

straffen van belagers van hulpverleners.

Wij maken in ons programma duidelijke

De overheid moet als het gaat om ‘de nieuwe

keuzes met oog voor de mens en de mense-

moraal’ het goede voorbeeld geven, normen

lijke maat; de ‘medemenselijkheid’. Klein-

stellen en toezien op de naleving. Minister

schalig onderwijs is de norm en ‘defuseren’

Bussemaker schreef daarover in het dag-

van scholen willen wij mogelijk maken. Wij

blad Trouw: ‘Het impliceert ook dat zij [de

hebben de afgelopen jaren als cda te vaak

bestuurders, pd] niet wachten tot er een wet

meegewerkt aan de schaalvergroting in het

is die de grenzen juridisch markeert van wat

onderwijs en in andere maatschappelijke

wel of niet toelaatbaar is, bijvoorbeeld ten

Christen Democratische Verkenningen | Winter 2012

B_BOOM079-5_CDV 2012 nr 4.indb 20

21-12-12 12:36

Moed, midden en medemenselijkheid
Paul Doop

21
aanzien inkomen en vergoedingen… Je mag

delijk sterke troeven in handen. Naast ‘de

van bestuurders verwachten dat zij zelf dit

nieuwe moraal’ zijn er meer thema’s die om

morele kompas hanteren.’ Wij hebben als

verdere inhoudelijke uitwerking vragen. Het
cda is de enige partij die

cda lange tijd gedacht dat
de weg die Bussemaker
schetst voldoende is, namelijk vertrouwen op het
morele kompas van de bestuurders. De vraag is of
dat in deze tijd wel genoeg
is. De recente affaires bij
woningbouwcorporatie
Vestia en het schoolbestuur van Amarantis bewijzen het tegendeel. Deze
affaires gebeuren in een
tijd dat de overheid niet
het goede voorbeeld geeft,
geen heldere normen stelt

De vraag is of
het genoeg is
om in deze tijd
te vertrouwen
op het morele
kompas van
de bestuurders

en niet streng genoeg toe-

pal staat voor de gezinnen,
en met dit kabinetsbeleid
wordt ruw aan deze hoeksteen gewrikt. Dit treft
wel twee derde van alle
Nederlanders. Het is zaak
om deze en andere thema’s die het inhoudelijke
kompas van het cda meebepalen, met voorrang uit
te werken en actief uit te
dragen.
* * *
Angela Merkel is 3 december 2012 met overweldigende meerderheid her-

ziet op de naleving daarvan. Dat vraagt meer

kozen tot leider van de cdu. Haar motto: ‘Die

dan alleen het eigen persoonlijke oordeel van

Mitte: die cdu steuert unser Land mit klarem

het bestuur. Het vereist tegelijk duidelijke

Kompass.’ Partij en fractie zullen in dialoog

wetgeving, kwalitatief goed toezicht en daar-

met ‘iedereen’ binnen en buiten het cda met

op aansluitende sancties. Het kabinet heeft

voorrang het inhoudelijk kompas verder

de laatste weken zelf gemerkt dat het begint

moeten vormgeven. Het is belangrijk daarbij

met het geven van het goede voorbeeld. Diver-

de richting van onze oosterburen in de gaten

se politici blijken de laatste weken het morele

te houden. Het cda als politieke beweging die

kompas kwijt te zijn, zoals in het geval van de

midden in de samenleving staat. Geen mid-

heren Hooijmaijers (gedeputeerde in de pro-

den dat uit bedorven compromissen ontstaat,

vincie Noord-Holland), Van Rey (wethouder

maar een radicaal midden dat zijn oorsprong

in Roermond) en Verdaas (staatssecretaris

vindt in onze cda-uitgangspunten in een

van Economische Zaken). Het cda staat pal

voor iedereen begrijpelijke taal, met gedurfde

voor de rechtsstaat, waarin de overheid regels

oplossingen waar Nederland beter van wordt:

stelt waaraan eenieder zich heeft te houden.

niet alleen economisch, maar ook moreel. Dit

Het cda heeft onderscheidende en inhou-

vraagt moed, midden en medemenselijkheid.
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bINNenhof
buitenom
Oppositievoeren via de Senaat?
door Geerten Boogaard
De auteur is junior docent-onderzoeker staatsrecht aan de Universiteit van Amsterdam.

staatsrecht, maar voor haar idealen’ in de
Eerste Kamer te willen.
Het is dan ook belangrijk dat het Buma
niet lukte om op 13 september wakker te worden in de door Samsom gepredikte heilstaat

Eigenlijk is het wel begrijpelijk. In 2010, tij-

waarin men elkaar blijmoedig meerderhe-

dens de hete formatie van het kabinet-Rutte i,

den gunt en de Eerste Kamer rustig afwacht.

tekenden partijen die in het dagelijks leven

Dat hoefde ook niet. De presentatie van het

voor afschaffing van de Eerste Kamer pleit-

regeerakkoord was een uitgelezen kans om

ten, de dreigbrief van D66-senator Engels.

de nieuwe positie te markeren. cda-senator

De brief beschreef de problemen die het ka-

Brinkman opende in de Volkskrant een lo-

binet kon verwachten als het de begroting

ket voor politieke koehandel: ‘Als men onze

voor 2011 zou komen verdedigen. Voor het

stem wil hebben, zal men ons serieus moeten

eerst in de recente geschiedenis was er een

nemen. Voor wat hoort wat.’ Buma volgde

ideologische tegenstelling tussen de Eerste

een paar dagen later in Buitenhof door de in-

en Tweede Kamer, en die tegenstelling werd

zet van het cda te markeren en samen met

onmiddellijk uitgespeeld. Het kabinet werd

Roemer de inkomensafhankelijke zorgpre-

desondanks gevormd en de begrotingsstuk-

mie te begraven. cda’ers zitten tenslotte ook

ken kwamen naar de Senaat. PvdA-senator

voor hun idealen in de politiek, en zien daar

Noten zette zich aan het hoofd van de be-

geen tegenstelling met het staatsrecht in.

zorgde Senaatsmeerderheid die het land

cda-senator Dölle schreef in 2000, dat men

voor de alom geprofeteerde terugval in mid-

in de Senaat heerlijk ambachtelijk werk kon

deleeuwen moest behoeden. Het werd uitein-

leveren in de luwte van publiciteit. Maar, te-

delijk een merkwaardig potje armworstelen

kende hij onmiddellijk aan, voor het cda was

over het Belastingplan 2013, het btw-tarief

dit ambachtelijke werk altijd ook het bedrij-

voor operakaartjes en een derde termijn. Ge-

ven van politiek.

meten aan de inzet van de dreigbrief viel het

Er zijn redenen om toch niet voluit te

resultaat nogal tegen: uitstel van een halfjaar

gaan met dat gecoördineerde oppositie-

voor het btw-tarief.

voeren via de Senaat. Onder die redenen

* * *
Toen er nieuwe Provinciale Staten, en dus

bevindt zich niet het argument dat het cda

een nieuwe Eerste Kamer verkozen moest

wege het zetelverlies. Het gaat mij om an-

worden, schoven alle partijen meer politiek

dere argumenten: de positie van de Eerste

geprofileerde kandidaten naar voren. Voor

Kamer op de lange termijn en de essentie

de PvdA trad Marleen Barth in het strijd-

van het tweekamerstelsel.

perk, die onmiddellijk meldde ‘niet voor het

‘een toontje lager’ zou moeten zingen van-

De sp heeft er bij de oppositie tegen Rutte i
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en Rutte ii nooit een geheim van gemaakt dat

manier mogen Eerste en Tweede Kamer niet

de Eerste Kamer naar haar oordeel helemaal

te veel in elkaars vaarwater komen.

geen vetorecht zou mogen hebben. Een zogenaamd terugzendrecht, waarmee de Eerste

* * *
Hoe de beide rollen dan uit elkaar te hou-

Kamer niet meer kan dan de Tweede Kamer

den? Ik stel twee verschillende registers voor

verplichten nog eens naar een voorstel te kij-

en enige onderlinge afstand. Het register van

ken, vinden de socialisten beter passen bij

de Tweede Kamer bestaat uit piketpaaltjes,

de indirect democratische grondslag van de

stippen aan de horizon, gestelde doelen,

Senaat. De recentste christendemocratische

hoogdravende voorstellen en nog zo wat. Het

doordenking van ons staatsbestel, het wi-

register van de Eerste Kamer bestaat uit be-

rapport Spiegel van de staat, wijst een derge-

oordelen, bijsturen, controleren, toetsen en

lijk terugzendrecht af. Niet principieel, maar

dergelijke. Het eerste begint ideologisch en

omdat de invoering van het terugzendrecht

eindigt ambachtelijk. Het tweede begint am-

waarschijnlijk de opmaat tot de afschaffing

bachtelijk en eindigt ideologisch. Het eerste

van het vetorecht zal blijken. Een dergelijke

gaat meer over doelen dan over middelen,

strategische voorzichtigheid komt ook nu van

het tweede meer over middelen dan over

pas. Het cda moet voorkomen onderdeel te

doelen. Het is allebei politiek, maar wel van

worden van een door anderen georkestreerd

een ander soort.

eindspel van de Senaat.

Buma, die op de bank bij Eva Jinek dui-

Het tweede argument tegen een al te po-

delijk maakt dat het cda de begroting voor

litieke inzet van de Senaat is de eigen visie

2013 zal beoordelen op de hoeveelheid

op het tweekamerstelsel. Dat de Eerste Ka-

nieuwe banen, bedrijft typische Tweede

mer een volwaardige rol toekomt die meer

Kamer-politiek. cda-senator Franken, die

inhoudt dan tekenen bij het kruisje, is nog

zijn standpunt over het Belastingplan 2013

iets anders dan dat dit dezelfde rol is als de

begint met de opmerking dat het stuk gro-

Tweede Kamer heeft. De Senaat heeft wel

tendeels nog door minister De Jager is ge-

degelijk een eigen, aparte positie. De Eerste

schreven, doet aan typische Eerste Kamer-

Kamer komt in het wetgevingsproces ná de

politiek.

Tweede Kamer en kan dan niets meer aan

Het begint echter te vloeien als Tweede

een wetsvoorstel wijzigen. Bovendien beoogt

Kamerleden in de media oppositie voeren

de Grondwet enig dualisme tussen beide

met de coalitieminderheid in de Eerste Ka-

Kamers: niemand mag tegelijk lid zijn van

mer als argument. Evenmin zouden senato-

beide. De gedachte achter die eigen rol voor

ren mogen suggereren dat men bij hen niet

de Eerste Kamer is wezenlijk dezelfde als het

hoeft aan te kloppen met een wetsvoorstel

argument van het wi-rapport tegen de geko-

waar de geestverwante fractie in de Tweede

zen minister-president. Kabinet en Tweede

Kamer tegen was.

Kamer zouden dan een gelijk mandaat kun-

Ik zeg niet dat het wat het cda betreft al

nen claimen en elkaar bij de strot grijpen.

zo ver is gekomen. Ik wil slechts de grens

Het enige resultaat daarvan is cynisme, voor-

voorstellen die beide Kamers uit elkaar kan

spelt het rapport, omdat er vanwege deze

houden. Dat houdt het wel zo begrijpelijk,

patstelling niets meer gebeurt. Op dezelfde

bovendien.
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De Akropolis van Athene.
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Over de voorwaarden van
democratie en het herstel van
de vertrouwensrelatie tussen
burger en overheid
Hoe moet de democratische bestuursvorm zich verhouden
tot hedendaagse ontwikkelingen als de horizontalisering en
versnippering van de samenleving en internationalisering?
Welke gevolgen heeft het gebrek aan vertrouwen van de
burger in de politiek voor de democratische legitimatie van de
overheid? De christendemocratie heeft nooit genoegen genomen
met democratische procedures alleen, maar altijd gewezen op
de noodzaak van een rechtsstatelijke inkadering. Maar wat
betekent dat precies? En: wat is het belang van instituties voor
ons staatsbestel?
door Maurice Adams, Hans-Martien ten Napel & Maarten
Neuteboom
Adams is hoogleraar Encyclopedie van het recht en tevens hoogleraar Democratische
rechtsstaat namens het vfonds aan de Tilburg Law School. Ten Napel is universitair
docent staats- en bestuursrecht aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden en lid van de redactie van CDV. Neuteboom is lid van de redactie van CDV.

‘Het woord “democratie” is over de hele wereld hard op weg het
voorwerp te worden van een politiek geloof ’, zo stelt Mark Lilla, hoogleraar
geesteswetenschappen aan Colombia University in New York.1 Het is een
begrip geworden dat vooral positieve associaties oproept, en diegenen die
het hanteren, lijken het morele gelijk op voorhand aan hun zijde te hebben.2 Deze ontwikkeling betekent niet dat duidelijk is wat onder democra-
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tie moet worden verstaan – integendeel, de verwarring lijkt er juist door
toe te nemen. Want een begrip dat van iedereen is, is van niemand. Aldus
dringt zich de vraag op wat (a) het democratiebegrip betekent of kan betekenen, in het bijzonder in het licht van (b) de waarden die de christendemocratie wil vertegenwoordigen. Het gaat dan om de betekenis van de politieke democratie-idee, ofwel om democratie als bestuursvorm van de staat.
De voorgaande vragen klemmen te meer nu het functioneren van de
moderne democratieën in toenemende mate ter discussie wordt gesteld.
In het Verenigd Koninkrijk, toch de bakermat van het parlementaire stelsel, constateerde een ‘Democratic Audit’ onlangs dat de democratie er ‘op
sterven na dood’ is. Dat is al te stevige taal, maar uit de lucht vallen komt
een dergelijke kwalificatie natuurlijk niet; blijkbaar is er ‘iets’ aan de hand.
In de Verenigde Staten lijkt het functioneren van de democratie eveneens
moeizaam, getuige de ‘hyperpolarisatie van het Congres’ als gevolg waarvan een president van welke kleur dan ook nog maar bitter weinig van
zijn verkiezingsbeloften in daden kan omzetten. En wat te denken van de
Europese Unie? De democratische legitimiteit van de eu is al decennia
onderwerp van debat, maar de financiële en economische crisis zet daar
nu extra druk op. Gedwongen door financiële markten lijkt het Europese
eenwordingsproces in een stroomversnelling te geraken, terwijl de kritiek
daarop steeds prangender onder woorden wordt gebracht. Ook ten onzent
lijkt recent onderzoek aan te tonen dat de problemen groter worden: want
hoewel het vertrouwen in de instituties nog vrij groot is, lijkt het vertrouwen in de politiek en politici schrikbarend laag.3 De participatiegraad bij
verkiezingen is eveneens laag, vooral onder laagopgeleiden.4 Bovendien
lijken politiek en bestuur maar moeizaam in staat om invloed uit te oefenen op tal van ontwikkelingen in de samenleving.
Geboorte en ‘wedergeboorte’ van de democratie
Historisch gezien is de vrijwel onvoorwaardelijke appreciatie van de
democratie opmerkelijk te noemen. Hoewel het begrip democratie vooral
gemunt is in het oude Athene en daar werd vormgegeven als een directe
democratie waarin de gemeenschap zichzelf de wet verschafte,5 werd de
democratie door Plato en Aristoteles in de oudheid beschouwd als een van
de slechtere staatsvormen. Dit bleef zo gedurende de middeleeuwen, en
begon langzaam te veranderen in de vijftiende en zestiende eeuw.6 Niettemin bleef men ook in de achttiende en negentiende eeuw, toen democratie
nog vooral werd opgevat als loutere meerderheidsregel, overwegend kritisch op democratie. De nadruk werd vooral gelegd op het beperken van de
democratie door constituties, instituties en maatschappelijke verbanden

Christen Democratische Verkenningen | Winter 2012

B_BOOM079-5_CDV 2012 nr 4.indb 27

21-12-12 12:36

Redactioneel

28
(civil society), zoals naar voren gebracht door bijvoorbeeld William Blackstone, Edmund Burke, Charles de Montesquieu, de auteurs van de Federa
list papers en Alexis de Tocqueville. Deze traditie van de inbedding van de
democratie in de rechtsstaat kreeg na de Tweede Wereldoorlog een verdere
impuls met de aanvaarding van universele en regionale mensenrechtenverdragen, waaronder het in 1950 opgestelde Europese Verdrag voor de
Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden, en de invoering van
constitutionele rechtspraak in een reeks van Europese landen. Sinds de
jaren zestig heeft de democratie echter in meer ongeclausuleerde vormen
een opgang gemaakt.7 De laatste tien jaar is dit proces nog versneld door
het opkomende populisme.8 Natuurlijk is wat hier met een brede penseelstreek wordt neergezet geen eenduidige ontwikkeling geweest, maar een
met de nodige nuances en kwalificaties.
Een belangrijk verschil tussen de democratie in de oudheid en de
moderne democratie lijkt inmiddels te zijn gelegen in de conceptualisering van het burgerschapsideaal. In Athene gold de mens als een zoön
politikon, een ‘politiek dier’ wiens bestemming was gelegen in de polis, de
(stad)staat. In de idee van het bonum commune, het algemeen goede, vielen het politieke en het goede samen. Dat nu is in de moderne democratie
fundamenteel anders, omdat in het hedendaagse burgerschapsideaal veel
meer de nadruk ligt op persoonlijke vrijheid en autonomie. Als gevolg van
deze perceptie kunnen burgers het zich in morele zin eenvoudiger permitteren om zich afzijdig te houden van het publieke leven en zich primair te
wijden aan hun eigen, individuele
belang, waarvoor zij soms zelfs
De moderne democratie heeft
publieke belangen aanwenden. De
in de praktijk weinig te melden
moderne democratie heeft daarmee
over wat mensen bij elkaar
‘in de praktijk weinig te melden
brengt, maar veel over wat hen
over wat mensen bij elkaar brengt,
maar veel over wat hen uit elkaar
uit elkaar houdt
houdt’.9 Het risico hiervan is dat
het uiteindelijk de samenleving uit elkaar speelt. Democratie lijkt vandaag
niet zonder de vorming en cultivering van burgerschap te kunnen, waarbij
besef van algemeen belang, waarden van de rechtsstaat en ruimte en aandacht voor verschil tussen personen en groepen centraal staan.10
Vormen van democratie: representatie en minderheidsrechten
In de zojuist weergegeven noties over de historische ontwikkeling van de
democratie liggen uiteenlopende democratieopvattingen besloten. In
Athene kende men een zeer directe vorm van democratie, in die zin dat
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besluiten werden genomen in een volksvergadering en niet door een volksvertegenwoordiging, zoals in de moderne democratie over het algemeen
het geval is. (Men zou referenda als een vorm van volksvergadering kunnen beschouwen, maar geen enkele moderne democratie stelt langs deze
weg al zijn wetgeving vast.) De vertegenwoordigende of representatieve
democratie is in zekere zin een beperking op de directe volkswil, omdat
bepaalde personen voor een vastgestelde periode worden gemandateerd
om namens de kiezer besluiten te nemen op basis van, in principe, meerderheidsbesluiten. Deze vorm van democratie veronderstelt afstandelijkheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen.11 Een afgegeven mandaat
schept immers de ruimte – in de vorm van een zekere afstand tussen kiezer
en gekozene – voor de gekozenen om vanuit het perspectief van het algemeen belang besluiten te nemen, terwijl daarover pas (eventueel veel) later
verantwoording wordt afgelegd bij verkiezingen.
Een dergelijke opvatting kan overigens zeer wel samengaan met het in de
vorige paragraaf aangestipte burgerschapsideaal: civil society is als democratische activiteit een belangrijke, ja zelfs cruciale aanvulling op de democratische instituties. Het geeft aanleiding tot een permanente bevraging van
het politieke handelen. Tussen democratische burgeractiviteit en de geïnstitutionaliseerde democratische politiek kan echter ook spanning bestaan.
Anders gezegd: een politieke democratie zonder civil society zal teloorgaan,
maar de democratie zal een civil society zonder stevige instituties evenmin
overleven. De civil society zal, wil zij succesvol zijn en een positieve invloed
hebben op het politieke gebeuren, verstarde verhoudingen moeten doorbreken, nieuwe thema’s op de agenda moeten plaatsen en publieke en politieke
discussie mee moeten stimuleren. Maar een té sterke civil society – dat is er
een die in de plaats van de politiek en instituties dreigt te treden – kan ontaarden in een belangengroependemocratie. Civil society en professionele
politiek moeten elkaar dus waar nodig ondersteunen, controleren en corrigeren. Daarbij blijft een zekere afstand tussen overheid en burger toch altijd
cruciaal, want die overheid moet over voldoende handelingsruimte kunnen
beschikken om het belang van de samenleving als geheel te behartigen. Juist
dat uitgangspunt lijkt nogal eens te worden vergeten.
Met de idee van democratie zijn meerderheden en minderheden vrijwel als vanzelf gegeven. Unanimiteit is immers over het algemeen geen
vereiste voor besluiten in een democratie en dat zou ook niet praktisch
zijn (zie bijvoorbeeld de debatten hierover in de Europese Unie of die over
de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad). De meerderheidsregel
brengt dus over het algemeen uitkomst, terwijl de gekwalificeerde meerderheid als de uitzondering op de regel geldt (bijvoorbeeld bij Grondwetsherziening). Deze constructie roept echter de vraag op naar de positie
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van de – al dan niet structuele – minderheid/minderheden in een democratisch bestel. In antwoord op deze vraag wordt vaak een onderscheid
gemaakt tussen democratie en rechtsstaat, waarbij de democratie dan
wordt begrepen als de uitdrukking van de volkswil, en de rechtsstatelijke
waarden en grondrechten als een beperking daarop.12 Anderen wijzen
erop dat in de democratie-idee zelf een grens ligt besloten.13 ‘Meerderheidsbeslissingen moeten noodzakelijkerwijs de private autonomie van
leden van de minderheid respecteren. Aan de vrijheid en gelijkheid mag
niet geraakt worden, omdat daarmee aan een zinvol hedendaags begrip
van democratie getornd wordt. Vandaar dat de slagzin die leert dat een
democratie zich kenmerkt door
de tolerante wijze waarop er met
Een democratie wordt
minderheden wordt omgegaan, [de]
gekenmerkt door de tolerante
democratie vandaag de dag nog veel
wezenlijker typeert dan het stellen
wijze waarop er met
van de meerderheidsregel.’14 Met
minderheden wordt omgegaan
Pierre Rosanvallon, de recente winnaar van de Spinozalens, zouden we
kunnen zeggen dat het doel van de democratie is om iedereen te dienen (en
niet alleen de toevallige meerderheid). En dat is steeds moeilijker in een
samenleving die vooral bestaat uit minderheden met schijnbaar tegengestelde posities.15 Het maakt de vraag naar hoe de burger te betrekken of te
organiseren in het collectieve proces van politieke meningsvorming – ten
behoeve van het algemeen belang! – des te prangender.16
Formele versus materiële democratie?
In het verlengde van de democratieopvatting dat de meerderheid rekening
moet houden met de rechten en belangen van minderheden, wordt ook wel
het onderscheid gemaakt tussen een formele en een materiële democratie.
Bij een formele democratie staan de procedure, de democratische spelregels
en het besluitvormingsproces centraal als voorwaarden voor democratie.
Een materiële democratie stelt niet de totstandkoming, maar de inhoud van
besluiten voorop. Besluiten moeten rechtvaardig zijn en beantwoorden
aan fundamentele rechten en vrijheden van mensen. Afhankelijk van de
democratieopvatting die men heeft kan men hierin een tegenstelling dan
wel een onderlinge samenhang bespeuren. Wat ons betreft kunnen beide
opvattingen echter niet los van elkaar worden gezien: formele en materiële
democratie hebben uitdrukkelijk betrekking op elkaar. En dat is ook logisch,
aangezien de democratische procedure steunt op premissen, opvattingen
en intuïties die typisch zijn voor een materiële opvatting van democratie. Bij

Christen Democratische Verkenningen | Winter 2012

B_BOOM079-5_CDV 2012 nr 4.indb 30

21-12-12 12:36

Maurice Adams, Hans-Martien ten Napel & Maarten Neuteboom
Over de voorwaarden van democratie en het herstel van de vertrouwensrelatie tussen burger
en overheid

31

het formele kader past vandaag de dag een materiële politiek-sociale orde
met een bepaald mens- en maatschappijbeeld, bijvoorbeeld over vrijheid,
gelijkheid, tolerantie en ook minderhedenbescherming. De idee achter het
vermelde onderscheid is dan dat de spelregels (de formele procedure) van de
politieke democratie de vermelde premissen, opvattingen en intuïties moeten bestendigen en bevorderen.17 Het gaat om een middel-doelrelatie, en ook
zo bekeken hebben democratie en rechtsstatelijkheid betrekking op elkaar.
Juist de maatschappelijke diversiteit maakt de discussie over de reikwijdte van onze vrijheid, over de inhoud van het algemeen belang, en over
wat tolerantie impliceert, des te belangrijker. Want ondanks de grote diversiteit aan levensbeschouwingen, levensstijlen, culturele gemeenschappen,
machtscentra, kennisopvattingen, betekenisverleningen en gedragsmogelijkheden, hebben we onvermijdelijk nood aan een regelgevend raamwerk
op basis waarvan we kunnen samenleven. Dat te vinden is een van de grote
uitdagingen waarmee de democratie zich geconfronteerd weet! De Wachter
heeft eens gesteld dat om een debat over de vrijheid te kunnen voeren er een
sociale context moet zijn die dat debat mogelijk maakt.18 Dat betekent dat
er minstens een discussietraditie moet bestaan met interessante discussiepartners, en de mogelijkheid om te kiezen tussen verschillende waardevolle
opties die steunen op bloeiende en mondige levensbeschouwingen. Het
betekent ook dat er best opvoeding en menselijke wijsheid is, evenals morele
ervaring die wordt herinnerd en doorgegeven. Het is daar dat er een taak ligt
voor de overheid (onder meer in de garantie van een bloeiende onderwijscultuur), en het is een dergelijke veelvormige contextualiteit die door het
publieke beleid gegarandeerd en aangemoedigd moet worden. Het gaat er
dan om dat de overheid de voorwaarden schept waaronder mensen ondanks
diversiteit toch gemeenschapszin kunnen ontwikkelen. De overheid moet
de discussie over het ‘goede leven’ en de vrijheid daarom mogelijk maken
en stimuleren, sociaal en politiek, en mag wat dat aangaat dus nooit afstandelijk zijn. Dit behoort tot de kerntaken van democratische politiek. En dit
alles omdat de vrijheid immers geen waarborg voor een goed leven is; het
is integendeel slechts een kans die wordt geboden, een kans die om voortdurende aandacht en onderhoud vraagt.19 De verantwoordelijkheid voor
de daadwerkelijke invulling van deze vrijheid ligt echter uiteindelijk bij de
burger zelf, en daarmee zijn we weer terug bij civil society.
Perspectieven en uitdagingen
In de inleiding werd al gewezen op een aantal ontwikkelingen die de democratie onder druk zetten. De uitdaging bestaat erin een omgang te vinden
met de spanningen die het huidige tijdsgewricht oproept. Daarvoor heb-
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ben we echter wel een beeld van democratie nodig, en zoals de reeds aangehaalde Lilla al zei: democratie is ook een politiek geloof geworden, en daardoor een haast betekenisloze term. Hoe daar een omgang mee te vinden?
Een eerste suggestie is om niet al te zeer te treuren over de bedenking
van Lilla, maar die ook als een uitdaging te zien: de vereisten en de constituerende elementen van de democratie zijn namelijk niet scherp omschreven, maar steeds in wording en contextafhankelijk. En dat is ook logisch,
want de maatschappij waarvoor die democratie dient is aan verandering
onderhevig. ‘Democratie is een eeuwig in twijfel trekken en zoeken naar
het betere, en bij dit zoeken en streven zijn er uiteraard verschillende
wegen die tot dit doel leiden’, schijnt F.D. Roosevelt ooit te hebben gezegd.
Bovendien is het begrip democratie behalve een politiek systeem dat vele
ladingen dekt, ook een streefmoraal (‘morality of aspiration’20). Dat is niet
zozeer een oudtestamentische moraal, maar een ideaal dat aanwezig is
in de publieke en morele cultuur van een samenleving of groep, waarvan
de voorstellingen verschillen en waaraan het praktisch handelen nooit
helemaal tegemoet kan komen.21 Democratie is geen alles-of-nietskwestie,
maar bestaat in vormen en stadia. Dat neemt natuurlijk niet weg dat diegenen die het woord democratie in de mond nemen er goed aan doen hun
opvatting ter zake zo goed mogelijk te expliciteren.
Een tweede suggestie is dan om democratie minstens te zien als een
politiek systeem dat in ieder geval draait om het scheppen van een vertrouwensrelatie tussen burger en overheid, en die dat doet door de burger ernstig te nemen en als focus van de besluitvorming (en dit in het licht van een
conceptie van wat het algemeen belang vereist). Een dergelijke benadering
kan een vruchtbare voedingsbodem vormen voor al de verschillende opvattingen en perspectieven die onder het democratiebegrip ressorteren. Dat
is geldig voor opvattingen over directe en indirecte democratie, over vertegenwoordiging en representatie. Vertrouwen was noodzakelijk in ‘Athene’
toen, en in ‘Den Haag’ en ‘Brussel’ vandaag. Vertrouwen kan tot stand
worden gebracht door de burger politieke macht te geven bij verkiezingen, door het debat aan te gaan over wat de publieke zaak en het algemeen
belang vereisen, door het pluralisme van de samenleving serieus te nemen,
en door de morele autonomie en de fundamentele gelijkwaardigheid van
het individu te erkennen.
Sommige staatsrechtsdeskundigen stellen dat een referendum de
ultieme methode is om vertrouwen te wekken; anderen zijn dan weer van
mening dat de bemiddeling van het parlement altijd nodig is om tot vertrouwenwekkende maatregelen te komen; weer anderen gaan uit van een
combinatie van beide. In dit verband breekt Rein Jan Hoekstra in deze cdv
een lans voor het correctief wetgevingsreferendum en de herinvoering van

Christen Democratische Verkenningen | Winter 2012

B_BOOM079-5_CDV 2012 nr 4.indb 32

21-12-12 12:36

Maurice Adams, Hans-Martien ten Napel & Maarten Neuteboom
Over de voorwaarden van democratie en het herstel van de vertrouwensrelatie tussen burger
en overheid

33

een districtenstelsel.22 Weer anderen wijzen erop dat globalisering de politieke macht ondermijnt en daardoor het vertrouwen van de burgers in de
overheid. En volgens een heel aantal mensen kan de toekomst van de Europese Unie alleen maar democratisch gegarandeerd worden wanneer die
Unie in staat is om met de burger in een relatie van vertrouwen te treden.23
En wat te denken van de ‘vermarkting’ van de samenleving? Dat laatste is
van belang aangezien het de aard van politieke machtsuitoefening drastisch verandert. Steeds vaker hebben niet alleen de (nationale) overheden
en hun burgers en instellingen de feitelijke macht, maar ook (multinationale) ondernemingen. Die (internationale) economie kent echter geen burgers, slechts consumenten en hun markten. Barber wijst er in die context
terecht op dat democratieën weliswaar belangstelling hebben voor markten, maar dat markten die belangstelling niet noodzakelijk hebben voor
democratieën.24 Of nog: wat te denken van de terugtred van het parlement
als controlerende instantie, een ontwikkeling die wordt versterkt door een
aantal ontwikkelingen die we heel algemeen als ‘globalisering’ zouden
kunnen duiden? De democratie is sterk gegroeid met het ontstaan van, en
verankerd in, de natie- of de stadstaat. Democratie, gemeenschap en een
specifiek omgrensd gebied zijn in hun conceptualisering dan ook nauw
met elkaar verbonden. De aard van de ‘demos’, de politieke gemeenschap,
de definiëring van burgerschap, ideeën over zelfbestuur, vertegenwoordiging, verantwoording afleggen en transparantie, worden vrijwel exclusief
geassocieerd met de instellingen van de natiestaat. En er is hier sprake van
een wisselwerking, want de relatie tussen democratie en territorium is in de
loop van de tijd versterkt door het toenemende gezag van die natiestaat.25
Ook die relatie staat echter sterk onder druk. Hoe ermee om te gaan? En
welke kansen biedt het internet in de context van democratisering?26
Het zou al te hoogmoedig zijn te pretenderen dat we hier het antwoord op
al deze vragen kunnen bieden. Desondanks kunnen we wel nadenken over een
kader dat de democratiediscussie vorm geeft, en onze suggestie is om dat te
doen door de lens van de vertrouwensrelatie tussen burger en overheid.
Besluit: christendemocratische waarden en de democratie
Als het voorgaande juist is, hebben we alle reden voor een fundamentele
herbezinning op de staat van de democratie, in het besef dat het gaat om
‘werk in uitvoering’.27 Welke uitdagingen wachten ons, welke bedreigingen dienen zich aan, welke kansen liggen er? In de christendemocratie is
historisch gezien sprake van wat men voorbehouden bij de democratie kan
noemen. De christendemocratie stond daarin zeker niet alleen, getuige de
kritische lijn die van de oudheid tot in de twintigste eeuw reikt.
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In de eenentwintigste eeuw lijkt deze notie van democratie als limited
government niet aan belang te hebben ingeboet. Democratie en rechtsstatelijkheid hebben op elkaar betrekking: het recht dient democratisch gelegitimeerd te worden en de volkssoevereiniteit moet een rechtsstatelijke inkadering krijgen. De notie van limited
government komt voor de christenIn de christendemocratie is
democratie daarin tot uitdrukking,
dat de collectieve en institutionele
historisch gezien sprake van
dimensies van klassieke en sociale
wat men voorbehouden bij de
vrijheidsrechten, waaronder de
democratie kan noemen
vrijheid van godsdienst en levensbeschouwing, voluit worden erkend.
Een christendemocratische visie op democratie volstaat aldus niet met een
theorie over politieke instituties en hoe deze zich tot elkaar moeten verhouden,28 maar ziet juist ook de civil society als een essentiële buffer tussen
burger en staat teneinde de vrijheid van minderheden te garanderen.
Kortom, en zoals reeds gezegd, de formele democratie berust op een
materiële politiek-sociale orde met een bepaald mens- en maatschappijbeeld
over onder meer vrijheid, gelijkheid, tolerantie en minderhedenbescherming. Deze waarden achter de democratische rechtsstaat zijn ons niet op
een goede dag toegevallen, maar zijn de vrucht van een lange traditie en de
rechtspolitieke uitdrukking van een historisch gegroeide cultuurconstellatie. Het christendom heeft aan deze ontwikkeling in de westerse cultuurgeschiedenis een belangrijke bijdrage geleverd. Het bouwwerk van onze
grondrechten en kernwaarden, de erkenning van de menselijke waardigheid
en het besef van persoonlijke verantwoordelijkheid steunen onder meer
op de gedachte dat de mens is geschapen naar het beeld van God. Het is een
prangende vraag welke gevolgen de erosie van het christendom heeft voor
de instandhouding van de democratische rechtsstaat.29 Vast lijkt in ieder
geval te staan dat de democratische rechtsstaat leeft van voorwaarden die
zijzelf niet kan garanderen. Het zoeken naar de (geestelijke) voorwaarden
van de rechtsstaat is daarmee ongetwijfeld zinvol, maar tegelijkertijd is het
onmogelijk in een neutrale rechtsstaat burgers (bij wet) voor te schrijven ook
daadwerkelijk te geloven in die voorwaarden. Als de overheid dat namelijk
zou doen, ontstaat het risico dat geestelijke vrijheden worden ondermijnd.
Heden ten dage staat de democratie als staatsvorm nauwelijks meer ter
discussie, maar onmiskenbaar bevat de terughoudendheid (bij een, door
het populisme versterkte, meer ongeclausuleerde opvatting van democratie) wijze lessen. Men zou kunnen zeggen dat historische terughoudendheid en de nadruk op voorbehouden bij de democratie heeft geleid tot een
democratieopvatting waarin men oog heeft voor de voorwaarden voor de
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democratie, in de overtuiging dat het deze voorwaarden zijn die de vertrouwensrelatie tussen burger en overheid kunnen bestendigen of bewerkstelligen. In het voorgaande hebben we er al het een en ander over gezegd:
naast voorbehouden bij een ongeclausuleerde democratie gaat het onder
meer ook over een prominente rol voor civil society, en over een opvatting
van tolerantie waarin men elkaar daadwerkelijk ziet staan.
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De beste, maar niet goed genoeg
Het vertrouwen in onze democratie is nog hoog, maar ach
ter die cijfers zien we dat vooral politieke partijen en politici
vertrouwen ontberen en dat lager opgeleiden dreigen af te
haken. Veel besluiten die het leven van mensen beïnvloeden
worden ook niet meer door onze politici genomen; de zeggen
schap is verplaatst, weg van de gemeenteraad, Provinciale
Staten en het parlement, naar veelal onzichtbare en onbereik
bare organisaties en instituties. Ondertussen blijven politici
en journalisten doen alsof de dagelijkse strijd aan het Bin
nenhof van het grootste belang is. Vanuit de samenleving
ontstaat inmiddels een tegenbeweging die van politiek en
bestuur een cruciale omslag vraagt.
door Rien Fraanje & Hans-Martien ten Napel
Fraanje is senioradviseur van de Raad voor het openbaar bestuur. Ten Napel is
universitair docent staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden. Beiden zijn
lid van de redactie van CDV.

Er mag dan een brede consensus bestaan dat – vrij naar Winston
Churchill – de democratie theoretisch de minst slechte staatsvorm is, van
werkelijke tevredenheid over hoe de democratie functioneert in de praktijk is geen sprake. Wanneer heden ten dage beschouwingen over de democratie worden gegeven, wordt het functioneren ervan steevast geproblematiseerd. Zo startte de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk
Onderzoek in 2006 een meerjarig onderzoeksprogramma onder de noemer
‘Omstreden democratie’.1 De vooraanstaande politicologen Rudy Andeweg
en Jacques Thomassen brachten in 2011 de stand van het politicologisch
en bestuurskundig onderzoek naar het functioneren van de democratie in
kaart in een omvangrijk boekwerk, waaraan tientallen onderzoekers een
bijdrage leverden.2 De onderliggende vraag ‘Heeft dit systeem in zijn hui-
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dige vorm de toekomst?’ – afkomstig uit het begeleidende boekje bij deze
publicatie – impliceerde bepaald geen perspectiefrijk vergezicht.3 Recentelijk publiceerde ook de Tilburgse bestuurskundige Frank Hendriks nog
een analyse onder de veelzeggende titel Democratie onder druk.4
Dit artikel geeft een beknopt overzicht van de staat van onze democratie. Tot welke hoofdconclusies komen alle onderzoeken en publicaties
eigenlijk precies? En, zijn de zorgen over het functioneren van de democratie terecht?
Nederland: een high trust society met twee grote kanttekeningen
Hoe mensen denken over het functioneren van onze democratische rechtsstaat wordt met grote regelmaat gepeild. Met het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (cob) houdt het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) elk
kwartaal de vinger aan de pols door respondenten te vragen in hoeverre zij
geneigd zijn het parlement en de regering te vertrouwen. Over het derde
kwartaal van 2012 meldt het scp dat het vertrouwen in de politiek een
nieuw dieptepunt bereikte.5 Het scp plaatst de dalende trend nadrukkelijk
in het bredere perspectief van een internationaal dalende trend. Bovendien
is het politieke vertrouwen in sterke mate gevoelig voor incidenten en de
economische ontwikkeling. Het dieptepunt past volgens de onderzoekers
dan ook bij de sombere economische verwachtingen in Nederland en de
val van het eerste kabinet-Rutte. Internationaal gezien behoort Nederland
echter nog steeds tot de high trust societies. We raken momenteel wat achterop bij de Scandinavische landen, Oostenrijk en – opmerkelijk – Turkije,
maar internationaal en langjarig gezien behoren we nog steeds tot de top.
De constatering dat Nederland internationaal en langjarig kan bogen
op een relatief groot vertrouwen van burgers in de politiek, noodzaakt tot
twee belangrijke kanttekeningen. De eerste is dat mensen wellicht fiducie
hebben in de formele instituties die ons democratisch bestel vormgeven,
zoals het parlement en de regering, maar zich tegelijk kritisch tonen over
de mensen en organisaties die daar concreet invulling aan geven. De stelling ‘Politici zijn bekwame mensen die weten wat ze doen’ kan in de zomer van 2012 op de instemming rekenen van nog maar 25 procent van de
respondenten. Politieke partijen kunnen zich nauwelijks op een grotere
populariteit verheugen.6
De tweede kanttekening is dat de relatief gunstige vertrouwenscijfers
worden vertekend door het relatief grote vertrouwen dat hoger opgeleiden
in politiek, democratie en rechtsstaat hebben.7 De bestuurskundigen Bovens en Wille tonen aan dat het politieke vertrouwen onder mensen met
een middelbare of lage opleiding wel degelijk een probleem is. Bovens en
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Wille stellen dat de vermeende kloof tussen burgers en politiek vooral een
sociale – en daarmee riskante – kloof is tussen burgers onderling. Hoger
opgeleiden blijken veel vaker te participeren in onze democratie: zij gaan
in groteren getale naar de stembus,
weten gemakkelijker de weg naar
het gemeentehuis of de Tweede KaHoger opgeleiden blijken veel
mer te vinden om hun zorgen op de
vaker te participeren in onze
politieke agenda te krijgen, en zijn
democratie
vaker lid van een politieke partij. Dat
laatste betekent dat onze regering,
volksvertegenwoordigingen op alle
niveaus, en colleges van gedeputeerde staten en burgemeester en wethouders voornamelijk bestaan uit mensen met een hbo- of universitair diploma.
Bovens en Wille tonen overtuigend aan dat een meritocratie echter weinig reden tot vrolijkheid geeft. In de eerste plaats heeft die namelijk tot gevolg dat lager opgeleiden minder goed worden gerepresenteerd: ‘De stem
van hoger opgeleiden legt meer gewicht in de schaal bij verkiezingen, ze
klinkt veel luider bij allerlei vormen van inspraak en belangenbehartiging,
en ze is allesbepalend in Kamer en kabinet.’8 Een meritocratie heeft dus tot
gevolg dat de onderwerpen waar lager opgeleiden zich druk om maken –
en dat blijken andere thema’s te zijn dan waar hoogopgeleiden zich om bekommeren – minder snel op de politieke agenda komen. Bovendien blijkt
dat lager en hoger opgeleiden verschillend over onderwerpen denken. Een
evident voorbeeld van waar de geesten splijten is Europa. Dat is volgens
Bovens en Wille ook logisch, omdat hoger opgeleiden overwegend profiteren van de Europese eenwording, terwijl lager opgeleiden daarvan vooral
de nadelen ondervinden. Dat verschil klonk op niet misverstane wijze door
in het referendum over de Europese grondwet. De hoger opgeleide politici
waren gechoqueerd over de uitslag: de zorgen over de eu bij minder kansrijke mensen hadden hen nimmer bereikt. Daarmee ligt de verklaring voor
de opkomst van het populisme eveneens voor het oprapen.
Politieke partijen als basisprobleem
Beide genoemde kanttekeningen houden verband met het functioneren
van politieke partijen. Zij genieten, samen met hun actieve kader dat zich
kandidaat stelt voor vertegenwoordigende en bestuurlijke functies, weinig
vertrouwen. De door Bovens en Wille geschetste contouren van de ‘diplomademocratie’ bieden daarvoor een verklaring: politieke partijen bestaan
grotendeels uit een elite van hoogopgeleide professionals die er onvoldoende in slagen alle lagen en groepen van de bevolking te representeren.
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Politieke partijen vormen aldus een van de basisproblemen voor het
huidige functioneren van onze democratie. Op papier vervullen zij vier
kernfuncties in onze op representatie gebaseerde parlementaire democratie. Partijen moeten (1) mensen rekruteren voor politieke en bestuurlijke
functies (rekruteringsfunctie); (2)
verschillende belangen, waarden
Politieke partijen vormen een
en overtuigingen integreren tot een
van de basisproblemen voor
coherente visie op de samenleving
het huidige functioneren
(integratiefunctie); (3) contact onderhouden met kiezers en leden
van onze democratie
(communicatiefunctie); en (4) problemen aan de orde stellen die in de
samenleving worden gevoeld en ervaren (representatiefunctie).
Politicologen constateren echter al lang dat partijen aan functieverlies
onderhevig zijn.9 In het kader van de diplomademocratie kon zojuist al
worden geconcludeerd dat zij de representatiefunctie hebben verwaarloosd. In postmoderne tijden hebben partijen bovendien aanzienlijke
moeite om coherente maatschappijvisies te presenteren, en voor zover
zij daar nog wel in slagen, lijken kiezers daar niet altijd evenveel behoefte
aan te hebben. De communicatiefunctie lijkt te zijn overgenomen door de
massamedia en internet. Alleen voor de rekrutering van politieke kandidaten zijn partijen vooralsnog onmisbaar, maar ook hier zagen we dat ze er
niet meer in slagen om onder alle bevolkingsgroepen te werven.
Kennisprobleem of de schuld van de media?
Voor een deel kan het negatieve oordeel van lager en middelbaar opgeleiden over de politiek worden verklaard door een verschillende beleving en
perceptie van wat de politiek vermag. Hoger opgeleiden zien in de politiek
(ook) een proces waarin botsende belangen en meningen op een vreedzame manier leiden tot een gedragen besluit. Lager opgeleiden zien in het
Haagse gekissebis een bevestiging van hun indruk dat politici nalaten om
de echte problemen aan te pakken. Tiemeijer laat in een belangwekkend
onderzoek zien dat mensen – gevraagd naar een omschrijving – het begrip
democratie vooral associëren met rechtsstatelijke vrijheden, zoals die
van meningsuiting en godsdienst. Zeker laag- en middelbaar opgeleiden
noemen in onderzoeken nauwelijks het verband tussen democratie en het
proces van besluitvorming. Daarnaast constateert Tiemeijer dat veel mensen geloven dat het volk een eenheid is met een duidelijke en gekende wil,
die uiteraard overeenkomt met de opinie van de ondervraagde respondenten. Zij hebben dus geen oog voor de gedeeldheid van de democratische
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gemeenschap die Nederland is. Zo ontstaat als vanzelf bij veel mensen
onvrede, omdat zij menen dat de regering onvoldoende de wil van het volk
(lees: hun eigen wil) volgt.10
Daarbij helpt niet dat journalisten het dikwijls niet langer als hun taak
zien om verslag te doen van de genuanceerde en complexe realiteit die
politieke besluitvorming onmiskenbaar is. Onder de toenemende druk
om lezers, luisteraars en kijkers vast te houden brengen media politiek
vooral als een spannend verhaal met schurken, slachtoffers en helden. Zij
hebben daarbij stilzwijgend hun positie van intermediair tussen politiek,
bestuur en bevolking verlaten en zich zonder schroom aan de kant van het
volk gepositioneerd. In een openhartig essay spreekt hoofdredacteur Xandra Schutte van De Groene Amsterdammer van een massaal verbond tussen
media en nieuwsconsumenten met wantrouwen als bindmiddel: ‘Dat georganiseerde wantrouwen, gecombineerd met de hevige concurrentiestrijd
tussen de verschillende kranten en tv-programma’s, heeft van de media
een monster gemaakt met een onstilbare honger naar conflict, schandaal,
ruzies, rellen en mislukkingen. Het wantrouwen bewerkstelligt een cultuur van cynisme.’11
De grote invloed van de wijze waarop media over politiek berichten op
de opinie van mensen over het functioneren van de politiek is al door vele
commentatoren en onderzoekers belicht.12 De opkomst van nieuwe en
sociale media biedt wellicht een nieuwe ingang tot versterking van de traditionele communicatiefunctie. De positie van partijen lijkt echter te zeer
verzwakt om uit de wurggreep van media los te komen.
De verplaatsing van de politiek
Politici en partijen hebben ook zelf bijgedragen aan hun verzwakte positie. Zij hebben onder invloed van het overheersende denken volgens de
bedrijfsmatige principes van New
Public Management eind vorige
In het Haagse wordt veel stampij
eeuw veel publieke taken buiten de
invloedssfeer van de politiek begemaakt zonder dat het daadwer
legd. Overheidsorganisaties werden
kelijk ergens over gaat, terwijl in
verzelfstandigd of geprivatiseerd
Brussel de besluiten vallen die ons
en overheidstaken uitbesteed. Mark
leven daadwerkelijk beïnvloeden
Bovens muntte dat in een rapport
dat hij voor de Wiardi Beckman
Stichting schreef als ‘de verplaatsing van de politiek’.13 Tegelijk bleven
politiek en bestuur net doen alsof zij er nog wel over gaan. Die discrepantie
is uiteraard een recept voor teleurstelling en frustratie.
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Een belangrijk onderdeel van de verplaatsing is ongetwijfeld de toenemende invloed van de Europese Unie. De mate van invloed van Europeanen
op de Europese beleidsvorming houdt daarmee geen gelijke tred. Daarmee
treedt een gevaarlijke discrepantie in werking: in het Haagse wordt veel
stampij gemaakt zonder dat het daadwerkelijk ergens over gaat (politics
without policy), terwijl in Brussel, buiten de schijnwerpers, de besluiten
vallen die ons leven daadwerkelijk beïnvloeden (policy without politics).14
De Raad voor het openbaar bestuur komt tot een hard oordeel over het
verzwijgen van de beperkte invloed die politiek en bestuur nog hebben:
‘Als het politieke bestuur (…) niet eerlijk en duidelijk markeert waar het wel
en niet over gaat; als het de fictie in stand houdt dat het wel overal invloed
op kan uitoefenen; dan wordt de vertrouwensbreuk definitief.’15
Tot besluit
Achter de nog altijd redelijk onbezorgde vertrouwenscijfers ten aanzien
van de Nederlandse democratie als geheel, gaan dus belangrijke problemen schuil. Een groot deel van de Nederlandse samenleving voelt zich niet
meer goed gerepresenteerd door de politieke partijen en hun politici. De
Raad voor het openbaar bestuur concludeert dat onder meer de verplaatsing van de politiek en de medialogica waaraan de politiek is onderworpen,
hebben geleid tot ‘de andere kloof ’, want ‘de belevingswereld van mensen,
hoe zij de werkelijkheid ervaren, vindt geen aansluiting meer bij de wijze
waarop de politiek functioneert. Politiek en bestuur opereren als ware de
samenleving nog opgebouwd in verticale, hiërarchische verhoudingen.
Mensen, bedrijven, maatschappelijke organisaties, maar ook het openbaar
bestuur bevinden zich inmiddels in horizontale netwerken. Daarin zijn de
politiek en de overheid niet meer de belangrijkste, maar één van de belangrijke spelers.’16
Uiteraard blijft deze problematiek niet tot Nederland beperkt. Zo luidde
een van de conclusies van de in 2012 gepubliceerde ‘Democratic Audit’ in
het Verenigd Koninkrijk, dat ‘[a]lmost all available indicators suggest that
representative democracy is in long-term, terminal decline, but no viable
alternative model of democracy currently exists’.17 De toevoeging aan het
eind is terecht, voor zover de door John Keane in het vooruitzicht gestelde
‘monitory democracy’, waarin parallel aan de verplaatsing van de politiek
‘power-monitoring and power-controlling devices have begun to extend
sideways and downwards through the whole political order’, nog onvoldoende concrete vorm lijkt te hebben gekregen om de representatieve democratie zinvol te kunnen aanvullen.18
De democratie is waarschijnlijk de beste staatsvorm die we voorhanden
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hebben, maar de wijze waarop we er nu invulling aan geven is al met al niet
goed genoeg. Het antwoord op die pessimistische conclusie komt vooralsnog niet van de politiek maar vanuit de samenleving, waar steeds meer
mensen – buiten overheid en politiek om – initiatieven nemen om hun
wijk, buurt, stad of land beter en mooier te maken, met projecten waarvoor geen politieke besluitvorming nodig is. Mensen organiseren zich via
nieuwe en sociale media rond gedeelde belangen, ambities en idealen. Het
particuliere initiatief in de vitale samenleving bloeit als nooit tevoren.19
Bestuurskundigen hebben deze nieuwe trend al aangeduid met ‘de doedemocratie’20 of ‘doe-het-zelfdemocratie’.21
Voor politiek en bestuur roept dat een steeds nijpender vraag op: haken
zij aan of haken zij af?
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Waardevolle democratie: over
de prepolitieke voorwaarden
voor de democratische
rechtsstaat
De democratische rechtsstaat bezit historisch gezien een
vruchtbare prepolitieke voedingsbodem in het cultuur
protestantisme. Daarin zijn belangrijke waarden gekapi
taliseerd, zoals de bereidheid om het eigenbelang te overstij
gen, naar anderen te luisteren en op een moreel kompas te
varen. Dit cultuurprotestants moreel en spiritueel kapitaal
is geenszins een rustig en veilig bezit. Maar we moeten niet
bij de pakken neer gaan zitten. Wellicht kunnen niet-wester
se en niet-gevestigde religievormen op termijn helpen voor
komen dat de moderne cultuur aan haar eigen materialisti
sche decadentie ten onder gaat.
door Bart Labuschagne
De auteur is als universitair docent rechtsfilosofie verbonden aan de Universiteit Leiden.

Democratische rechtsstaten zijn in zekere zin behept met de
paradox dat ze leven van voorwaarden die door deze staten zelf niet gegarandeerd, laat staan afgedwongen kunnen worden.1 Voor het goed
functioneren van deze staten is een moreel, sociaal en spiritueel kapitaal
onontbeerlijk, dat maakt dat de vrijheid die door deze staten beschermd
wordt, zelf als het ware al van binnenuit, vanuit de morele substantie van
de enkeling en van de samenleving als geheel, vorm en richting krijgt. Er is
immers heel wat voor nodig, wil een democratie – iets wat méér is dan alleen het beginsel dat de meeste stemmen gelden – goed functioneren. We
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raken hiermee de kern van het burgerschap. Voor het zich kunnen identificeren met het algemeen of het landsbelang, wat toch een kernperspectief is
van waaruit beslissingen genomen en gelegitimeerd worden, is het nodig
dat burgers zich boven hun eigen, beperkte, door eigenbelang gestuurde
perspectief leren stellen. Een van de euvelen van de moderne democratie
is dat politieke partijen steeds vaker kiezers proberen te mobiliseren en
proberen te verleiden op hen te stemmen door middel van een beroep op
hun eigen belangen, waarmee de vicieuze cirkel in gang gezet wordt die
uiteindelijk leidt tot het gedesillusioneerd afkeren van de politiek omdat
burgers zich er niet meer in herkennen. Het kernprobleem zit immers
niet in de democratie zelf, en is ook niet op te lossen door bijvoorbeeld nog
meer inspraakprocedures; het kernprobleem ligt eerder in die prepolitieke
voorwaarden voor de democratie. Hoe worden burgers gevormd (gebildet),
zodat ze in staat zijn te denken en politiek te handelen vanuit een perspectief dat hun eigen deelbelangen overstijgt?
Over die prepolitieke voorwaarden voor de democratische rechtsstaten,
die eigenlijke voorwaarden, die waarden die voorafgaan aan de staat en
maken dat deze gedragen wordt en legitiem is in de ogen van de burgers,
handelt deze bijdrage. Waar bestaan deze uit? Hoe noodzakelijk zijn ze?
Waar komen ze vandaan? Hoe kunnen ze blijvend gevoed worden en in
stand gehouden worden, opdat de democratische rechtsstaat niet ten
onder gaat aan strijd om deelbelangen? En waar liggen bedreigingen en
risico’s bij dit alles?
Een kleine fenomenologie van de democratische waarden
Een groot, rijk en gevarieerd aantal waarden wordt verondersteld bij
democratische staatsburgers te leven, wil een democratische rechtsstaat
naar behoren kunnen functioneren. Om te beginnen bij de meest voor
de hand liggende, zouden we kunnen wijzen op de waarde van de mens
zelf; in de zin van de inherente waardigheid die ieder mens toekomt,
ongeacht geslacht, geloof, status, inkomen. Deze waardigheid is bepaald
geen vanzelfsprekendheid en zeker geen gemeengoed in grote delen van
de wereld. Gerelateerd aan deze inherente waardigheid zijn waarden als
vrijheid, niet alleen vrijheid om te doen wat je wilt, maar vooral ook om
te willen wat je wilt en daar de ruimte voor te krijgen, en om zelf verantwoordelijkheid te dragen voor de wijze waarop je aan die vrijheid gestalte
geeft. De klassieke vrijheidsrechten, zoals die van de vrije meningsuiting,
van godsdienst en levensovertuiging, van vergadering, betoging, vereniging enzovoort, zijn hier de directe juridische vertaling van. De overheid
behoort deze vrijheidsrechten bij eenieder gelijkelijk te respecteren. Pas
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dan is de overheid het in de ogen van haar burgers waard gehoorzaamheid
verschuldigd te zijn.
Dit is echter niet het hele verhaal. Voor democratische besluit- en oordeelsvorming is nog een heel scala aan competenties noodzakelijk die het
karakter van waarden hebben. Neem de bereidheid om te luisteren, om
anderen uit te laten praten, werkelijk te luisteren naar wat ze te zeggen
hebben en zelf je mening bij te stellen. Het hele proces waarvan democratische besluitvorming in de politieke arena het culminatiepunt is, zou toch
nergens op slaan als deze waarden niet in alle mening- en besluitvormende
processen in alle haarvaten van de samenleving verondersteld is? Kijk eens
naar wat er allemaal nodig is om burgers zover te krijgen dat ze werkelijk
verder kunnen kijken dan hun eigen private deelbelangetjes: wat maakt
dat ze in staat zijn die te transcenderen in een breder, algemener perspectief waarin het algemeen belang centraal staat? Nauw hiermee verwant
is de idee van rechtsstatelijkheid, die van de ‘Rule of law’: wat maakt dat
mensen zich neerleggen bij het laatste woord dat door gezaghebbende,
vaak rechtsprekende instanties gesproken wordt? Wat constitueert legitiem gezag? Wat maakt dat burgers met de spanning weten om te gaan die
inherent is aan een staatsbestel dat op de trias politica gebaseerd is? Dat
‘het laatste woord’ een complex samenspel is van een drie-eenheid?
Worteling van democratische waarden in het geloof van mensen
Op al deze opgeworpen vragen valt een eenvoudig en eenduidig antwoord
te geven: de religie van de mensen. In het geloof van mensen vinden al deze
waarden uiteindelijk hun diepste grondslag en motivatiebron. Er is slechts
één begrip van vrijheid, zowel in het
geloof als in de staat, zo leren we van
Heeft een volk een slecht beeld
de Duitse filosoof G.W.F. Hegel. Het
van God, dan heeft het slechte
geloof is de plek waar een volk zich
wetten, slecht bestuur, kortom:
een definitie geeft van datgene wat
een slechte staat
het voor het waardevolste houdt.
Heeft een volk een slecht beeld
van God, dan heeft het slechte wetten, slecht bestuur, kortom: een slechte
staat. Onder God wordt hier natuurlijk verstaan het meest absolute, het
meest en het uiteindelijk bepalende. In het geloof, zeker wanneer dat van
jongs af aan geoefend en beoefend wordt, worden beelden, opvattingen,
diepste waarheden in de ziel geëtst die de mens als burger levenslang met
zich meedraagt, van waaruit hij alles op waarde schat en die doorslaggevend zijn voor hoe hij politiek handelt.2 Onder anderen een denker als Tocqueville had het ook al scherp gezien toen hij in zijn beroemde boek over
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de democratie in Amerika stelde dat de godsdienst de belangrijkste politieke institutie van de samenleving is, omdat voor een democratie vereist is
dat burgers zich kunnen inleven in grotere belangen dan die van henzelf,
en dat de godsdienst bij uitstek de mens leert een algemeen, menselijk
perspectief in te nemen.3 Niet wat van mij uit geredeneerd is, is goed, maar
wat vanuit een algemeen (lees: goddelijk, van God uit bekeken) perspectief
goed is, is goed. Er bestaat een intrinsieke samenhang tussen datgene waar
mensen ten diepste in geloven, wat ze op waarde schatten en belangrijk
vinden, en waardoor ze zich laten leiden in processen van meningsvorming en besluitvorming, tot aan het stemhokje aan toe. Het maakt nogal
wat uit of we in dat stemhokje met iemand te maken hebben die ofwel tot
in zijn of haar vezels doordrongen is van de notie van naastenliefde, ofwel
daar geen idee van heeft, er maar op los leeft en niet verder kan kijken dan
de neus van zijn eigenbelang lang is.
Ontstaan moderne staten als resultaat secularisering
Moderne staten zijn in de moderne tijd ontstaan in antwoord op de verwoestende godsdienst- en burgeroorlogen in de zestiende en zeventiende
eeuw, toen uiteindelijk algemeen geaccepteerd werd dat het beter was
vrede te hebben in de staat dan geloofseenheid. Bij de gratie van geloofsverdeeldheid heeft de moderne staat zijn legitimiteit verkregen als hoeder
van de vrede tussen mensen met diepgaande geloofs- en meningsverschillen. In een latere fase heeft democratisering deze legitimiteit versterkt en
verbreed, kort samengevat door het seculariseringsproces dat van godssoevereiniteit evolueerde naar volkssoevereiniteit. Dit alles greep tot in de
twintigste eeuw plaats tegen de achtergrond van een algemeen gedeeld
cultuurchristendom, in Nederland in het bijzonder dat van een ‘cultuurprotestantisme’ dat aan de basis heeft gestaan van onze democratische
instituties, waarden en normen. Een helder onderscheid tussen een seculier domein en een religieus domein, een grote nadruk op de eigen verantwoordelijkheid, een ingetogen wijze waarop van vrijheid en allerlei vrijheden gebruikgemaakt wordt, een goed geijkt moreel kompas dat maakte
dat mensen uit zichzelf een onderscheid tussen goed en kwaad weten te
maken, en het vermogen om een perspectief in te nemen vanuit het algemeen belang. Dat dit jarenlang een cultuur heeft gevoed die maakte dat
ook katholieken, agnosten en atheïsten typisch cultuurprotestantse kenmerken vertoonden, wekt geen verbazing wanneer men kijkt hoe invloedrijk en dominant dit protestantisme in de negentiende en twintigste eeuw
geweest is. In alle Noordwest-Europese staten rondom de Noordzee heeft
de democratie diep wortel geschoten; en het is geen toeval dat dit uitgere-
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kend protestantse naties zijn. Montesquieu heeft ooit ook al eens gezegd
dat met de verschillende godsdiensten die er bestaan er evenzovele staatsvormen harmoniëren: met de islam het despotisme, met het katholicisme
de monarchie, en met het protestantisme democratische republieken.4
Cultuurprotestantisme als moreel en spiritueel kapitaal van de
democratische rechtsstaat
Alhoewel in dit korte bestek nauwelijks recht gedaan kan worden aan alle
argumentatie die nodig is om de hier beschreven analyse te onderbouwen,5 kunnen en moeten er wel enkele implicaties voor de probleemstelling van deze bijdrage onder ogen gezien worden. Een van de belangrijkste
daarvan is dat een democratische rechtsstaat historisch en wijsgerig aannemelijk een vruchtbare prepolitieke voedingsbodem bezit in het cultuurprotestantisme waarin belangrijke waarden gekapitaliseerd zijn zoals de
bereidheid om het eigenbelang te overstijgen, naar anderen te luisteren,
op een moreel kompas te varen, enzovoort. Natuurlijk, met de secularisering zijn deze waarden natuurlijk niet exclusief protestants (zo dat ooit in
zuivere vorm denkbaar is), maar gemeengoed geraakt in een cultuur die
qua aard door en door protestants is – of liever gezegd lange tijd was. Dit
cultuurprotestantisme (overigens in het gedachtegoed van het chu sterk
vertegenwoordigd) is niet exclusivistisch en sektarisch; het staat zelfs
enigszins op gespannen voet met Abraham Kuypers visie dat in het isolement juist de kracht zit. Het ligt eerder dicht tegen Nederlands hervormde
ideeën aan dat de kerk een volkskerk dient te zijn en dat de staat als geheel
gedragen dient te worden door de idee schatplichtig te zijn aan de christelijke traditie. Bovendien zien we ook vanuit het rooms-katholieke denken
sterke aanzetten ter onderbouwing van de democratische rechtsstaat, al
sinds de jaren zestig van de vorige eeuw en recentelijk nog door toenmalig
kardinaal Ratzinger in een indringend filosofisch debat met Jürgen Habermas in 2004.6
Risico’s van de verregaande secularisering voor de
‘waardenvolle’ democratie
Dit cultuurprotestants moreel en spiritueel kapitaal is echter geenszins
een rustig en veilig bezit. De secularisering schrijdt onverminderd voort
en wordt allang niet meer opgevat als het alleen maar buiten de kerkelijke
macht geraken van allerlei domeinen. In een eerste fase van secularisering
is de politieke macht buiten de kerkelijke macht komen te staan, grofweg
in de late middeleeuwen (Concordaat van Worms, 1122) en in de vroegmo-

Christen Democratische Verkenningen | Winter 2012

B_BOOM079-5_CDV 2012 nr 4.indb 50

21-12-12 12:36

Bart Labuschagne
Waardevolle democratie: over de prepolitieke voorwaarden voor de democratische rechtsstaat

51
derne tijd.7 In een tweede fase zijn tal van maatschappelijke en publieke
domeinen eveneens buiten het bereik van de kerk(en) gekomen. Wat we
nu zien, in een derde fase, is dat individuen steeds vaker buiten de kerk
geraken en vaak geen idee meer hebben waar het nu eigenlijk in het christelijk geloof om draait. De traditie
van het christendom ten behoeve
De traditie van het christendom
van volgende generaties is steeds
problematischer geworden, en
wordt steeds problematischer, en
daarmee ook de centrale elementen
daarmee ook de centrale elementen
van de christelijke boodschap, zoals
van de christelijke boodschap, zo
het gebod van de naastenliefde en
als het gebod van de naastenliefde
het besef van goed en kwaad. Secularisering betekent echter niet dat
mensen niet langer religieus meer zouden zijn. Integendeel: we zien dat
de religieuze behoefte van mensen steeds vaker gestild wordt door geïmmanentiseerde inhouden, dat wil zeggen: door doelen die al in dit leven,
in het hier en nu bereikt kunnen worden en bijgevolg als hoogste waarden
beschouwd worden. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer, zoals dat vaak in
de moderne opvoeding gebeurt en waarbij ouders als rolmodel fungeren,
individueel geluk en materiële welvaart aanbeden worden als hoogste goed.
Bij een dergelijke doorgeschoten secularisering moet men niet vreemd
opkijken dat alles in het leven, zeker ook het politieke en maatschappelijke
leven, gezien wordt als in dienst staande van dit hoogsteigen individueel
geluk, succes en rijkdom. Uiteindelijk wordt het hele politieke en maatschappelijke bestel afgemeten aan de mate waarin het hieraan kan bijdragen of afdoen. Dat wordt dan ook het uiteindelijke criterium van politiek
succes en legitimiteit; een desastreuze ontwikkeling die in samenleving en
politiek aan de orde van de dag is, getuige de vele misstanden met fraude,
corruptie en zelfverrijking aan de top van tal van organisaties, tot aan
scholen en zorginstellingen toe. Ook de toename van het aantal geweldsincidenten jegens gezagdragers, politie, grensrechters, noem maar op, geeft
te denken. Zijn dit de bittere vruchten van een verwaarloosde morele en
spirituele opvoeding van een hele generatie?
Hoe de ‘waardenvolle’ democratie overeind te houden?
Ofschoon de neiging zou kunnen ontstaan dat we vervallen in een vruchteloos cultuurpessimisme (waartoe de zojuist geschetste ontwikkelingen
al te gemakkelijk aanleiding geven), moeten we dit toch proberen te weerstaan. Er zijn verschillende lichtpuntjes te identificeren die hoopvol zou-

Christen Democratische Verkenningen | Winter 2012

B_BOOM079-5_CDV 2012 nr 4.indb 51

21-12-12 12:36

De staat van de democratie

52
den moeten stemmen. Een eerste lichtpunt is, hoe vreemd tegelijkertijd
ook, de economische crisis die momenteel rondwaart. Deze kan namelijk
ongetwijfeld als een louteringsproces beschouwd worden, en wel als een
proces waarin mensen – weliswaar door nood, pijn en gebrek geleid –
geleidelijk ontdekken dat materiële waarden niet de hoogste waarden zijn,
en dat individueel geluk en succes niet een-op-een het resultaat zijn van de
hoogte van het bedrag op de bankrekening. Ongetwijfeld pijnlijk komen
sommigen erachter dat er waarden zijn die het materiële juist ontstijgen;
die wellicht ontdekken dat vriendschap, solidariteit, lotsverbondenheid,
soberheid en ingetogenheid misschien nog wel belangrijkere waarden
zijn. De herleving van de deugdenethiek het afgelopen decennium is in
verband hiermee ook een hoopgevend signaal. Uiteraard zijn deze waarden
en deugden op zich nog te diffuus of onvoldoende concreet om democratische rechtsstatelijkheid mee te schragen, maar ongetwijfeld komt men
een heel eind. De inbedding van deze waarden en deugden in een dieper
reikend spiritueel substraat ontbreekt echter wel.
Een volgend lichtpunt is de ontdekking dat de religie terug is in het
publieke domein – terug van nooit helemaal weggeweest. De gedachte
was altijd dat met de voortschrijdende modernisering de religie zou verdwijnen, maar tal van tegenvoorbeelden logenstraffen deze weberiaanse
gedachte. In Europa, en in Nederland in het bijzonder, is de islam voluit
aanwezig, en trots en hier en daar zelfs vol zelfvertrouwen zichtbaar. Nietwesters christendom is eveneens aan een opmars bezig, evenals andere
niet-gevestigde religies en spirituele bewegingen. Het zou interessant zijn
om te onderzoeken of niet in al deze religievormen bepaalde waarden zoals
compassie, eerbied voor het leven en verdraagzaamheid geïmpliceerd zijn
die misschien op termijn de taken van het cultuurprotestantisme zouden
kunnen helpen ondersteunen en die zo zouden kunnen voorkomen dat
onze laatmoderne cultuur aan haar eigen materialistische decadentie ten
onder gaat. Misschien zou dat spirituele kapitaal – dat dan een veelkleuriger en veelvormiger karakter zou bezitten –, het begin van een prepolitieke
voedingsbodem voor de democratische rechtsstaat kunnen vormen van
waaruit die staat leeft, maar die hij zelf niet kan garanderen.
Conclusie
Zouden ondanks de typische ontstaansgeschiedenis van het spiritueel
kapitaal van de democratische rechtsstaat zijn bestaansvoorwaarden ook
in iets geheel anders kunnen zijn gelegen? Met andere woorden: verhindert de specifieke context van zijn ontstaansgeschiedenis niet een toepassing in een geheel andere context? Betekent dit ook dat het door iets geheel
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anders gevoed en geschraagd kan worden? Kan een democratische rechtsstaat juist wel leven van postchristelijke waarden? Het antwoord kan alleen
gevonden worden door het in de praktijk uit te proberen en – achteraf in de
geschiedenis – te reconstrueren en wijsgerig te doordenken. De filosofie
kan echter niet aan voorspellingen doen. Wel kan zij ons helpen de ogen te
openen en vervolgens aansporen om niet bij de pakken neer te gaan zitten.
Noten
1

Vrij naar de bekende woorden van
Ernst-Wolfgang Böckenförde, een
Duitse rechtsfilosoof en voormalig
rechter van het Constitutioneel Hof in
Duitsland: ‘Der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen,
die er selbst nicht garantieren kann.’
Zie: E.W. Böckenförde, ‘Die Entstehung
des Staates als Vorgang der Säkularisation’, in: E.W. Böckenförde, Recht, Staat,
Freiheit. Studien zur Rechtsphilosophie,
Staatstheorie und Verfassungsgeschich
te. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1991, p. 112.
2 Recent is een mooi werk verschenen
waarin Hegels denken op dit punt uitvoerig geanalyseerd wordt: Thomas A.
Lewis, Religion, modernity, & politics in

Hegel. Oxford: Oxford University Press,
2011.
3 Alexis de Tocqueville, Over de democra
tie in Amerika. Rotterdam: Lemniscaat,
2011.
4 Montesquieu, Over de geest van de wet
ten. Amsterdam: Boom, 2006 (met name
het vijfde deel).
5 In 2013 verschijnt bij uitgeverij Garant
een bundel opstellen over Hegels godsdienstfilosofie waarin een bijdrage van
mijn hand gepubliceerd wordt over
Hegels visie op de verhouding tussen
godsdienst en staat.
6 Jürgen Habermas en Joseph Ratzinger,
Dialectiek van de secularisering. Over
rede en religie. Kampen: Klement/Pelckmans, 2009.
7 Zie hiervoor Böckenförde 1991, pp. 92114.
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Confessionele partijen en
democratie: van emancipatie
naar legitimatie
Wat is de verhouding tussen confessionele partijen en demo
cratie? Confessionele partijen zijn in het verleden vaak
kritisch geweest op de democratie. Vooral de leer van de
onbeperkte volkssoevereiniteit werd bekritiseerd: niet de
majoriteit, maar de autoriteit. Tegelijkertijd hebben confes
sionele partijen volop bijgedragen aan het emancipatiepro
ces van de burger en aan het verschaffen van legitimiteit aan
overheidsoptreden. Dit deden zij door de vorming van poli
tieke partijen zelf en door hun bijdrage aan de ontwikkeling
van de democratische rechtsstaat.
door Jan Willem Sap
De auteur is hoogleraar Europees recht aan de Open Universiteit in Heerlen en
universitair hoofddocent Europees recht aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

In 1848 werd de rechtstreekse verkiezing van de Tweede Kamer
ingevoerd. Lokale kiesverenigingen stelden wel kandidaten, maar hadden
weinig invloed. Het duurde tot 1878 voordat de eerste landelijke partijorganisatie tot stand kwam met de oprichting van het Centraal Comité van
antirevolutionaire kiesverenigingen en dit een Program van Beginselen
aannam. De antirevolutionaire beweging had bezwaar tegen de geest van
de Franse Revolutie, in de zin van een dominante seculiere opvatting van
vrijheid en onbeperkte volkssoevereiniteit, de mentaliteit van Ni Dieu, ni
maître (geen God, geen meester). De tegenstelling tussen antirevolutionairen en liberalen werd uitgevochten op het specifieke terrein van het lager
onderwijs, een onderwerp dat het lokale gezinsleven diep raakte.
Uit de schoolstrijd blijkt dat het een misverstand is om te menen dat
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liberale politici alleen maar progressief, en confessionele politici alleen
maar conservatief waren. In de meeste landen droegen de ‘kleine luyden’,
de middenstanders, een geestkracht van traditie én een geestkracht van
initiatief.1 In abstracte zin ontwikkelde de schoolstrijd zich in een botsing
tussen enerzijds een door de toenmalige overheid bevorderde seculiere
vrijheidsopvatting en anderzijds een pluriforme vrijheidsopvatting. In
hun strijd voor de gelijkberechtiging van openbaar en bijzonder onderwijs ontwikkelden de leiders van de confessionele partijen een visie op de
maatschappij waarin democratie kan worden begrepen als een emancipatieproces, als de vrijmaking van een bestuurlijke omklemming die geen
rekening houdt met de normen en waarden van de mensen die het recht
hebben om de eigen kinderen te kunnen opvoeden naar eigen groepsnormen en waarden. Democratie moet hier worden gezien als meer dan
slechts een spontaan element; het betreft een belangrijk kenmerk van een
mede door de Bijbel geïnspireerde staatstheorie, waar ook het constitutionalisme uit is voortgekomen. Dat in het regeringscontract sprake hoort
te zijn van wederkerigheid tussen hoofd en leden, bleek toen de profeet
Samuel Saul in het ambt van koning bevestigde. Dit regeringscontract
heeft ten doel de natuurlijke rechten van de mens te bevestigen, waaronder
ook het recht op zeggenschap inzake het bestuur door middel van verkiezingen valt, dat als een weldaad Gods mag worden beschouwd. Ook al had
God David gekozen, David moest toch ook om instemming vragen van de
mannen van Juda en Israël. Voor een bestuur kan nimmer sprake zijn van
onbegrensde vrijheid. De beste toestand is het hebben van richteren, dat
wil zeggen vrij te zijn en dat de wetten heersen, gekoppeld aan een goed
geordende staatsinrichting die door algemene stemming tot stand komt.
Opvallend is de inzet van welvarende aristocraten voor het ‘volk achter de
kiezers’. Toen Groen van Prinsterer zich met behulp van propaganda in de
jaren zestig van de negentiende eeuw afficheerde als ‘partijman’, werd hij
door de liberale historicus Fruin zelfs beticht van het ‘prediken van onzedelijkheid in de politiek’. Een program en de eis dat kandidaten daaraan
gebonden waren, zouden op gespannen voet staan met het grondwettelijk
vrije mandaat.2
Beperkt bestuur
De principes van Groen van Prinsterer kwamen mede voort uit verzet tegen
de toenemende populariteit van abstracte verlichtingsidealen, waardoor
de positie van het koningshuis en het eigen volksdeel problematisch werd.
Groen van Prinsterer was tegen het ongeloof en de terreur van de Franse
Revolutie, maar niet tegen de positieve resultaten die de Franse Revolu-
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tie ook had meegebracht. Hij leerde zijn achterban wel een ideeëngoed
om kritisch naar de ‘macht’ te kunnen kijken. Dat Groen van Prinsterer
een bijdrage heeft geleverd aan de democratisering van het politieke leven, kwam mede door het protestantisme, een beweging oorspronkelijk
ontstaan in oppositie. Door het
ontstaan van godsdienstige minDoor het ontstaan van gods
derheden is de ontwikkeling van
democratische idealen bevorderd.3
dienstige minderheden is de
In het begin had de reformatie van
ontwikkeling van democrati
Luther nog de steun van nationale
sche idealen bevorderd
vorsten nodig. Om chaos te voorkomen werd geleund op Romeinen
13. Maar Calvijn waardeerde de vrijheid van Israël vóór de komst van de
koningen; de beste garantie voor de vrijheid was om geregeerd te worden
door een gekozen Richter, wij zouden zeggen de voor enige jaren gekozen
president. Het ging om ‘beperkt bestuur’, want alleen God is soeverein en
aardse bestuurders leggen hun macht terzijde als zij opstaan tegen God.
De aardse regering diende een afspiegeling te zijn van Gods goedheid,
vandaar dat ook bestuurders zich aan de Bijbel moesten houden. De tien
geboden dienden om de mens te herinneren aan de natuurlijke wet, gedrukt in ieders hart.
Terwijl in de jaren zeventig van de negentiende eeuw van de liberalen
geen enkele hervormende kracht meer uitging, kwamen de vertegenwoordigers van confessionele partijen op voor meer vrijheid voor de mensen,
voor hun sociale verbanden, voor meer privé-initiatief. In 1874 zei de liberale politicus Kappeyne van de Coppello over het orthodoxe volksdeel:
‘Dan moet die minderheid maar worden onderdrukt, want dan is zij de
vlieg, die de ganse zalf bederft, en heeft zij in onze maatschappij geen
recht van bestaan.’ Hij werd direct weersproken door Kuyper, die hem verweet de minderheden te willen dooddrukken.
Wanneer nu het natuurrecht wordt gezien als een geheel van subjectieve rechten, wordt het doel van het recht de beveiliging van het individuele
tegen ongebreidelde staatsinmenging, een verdediging van de vrijheid.
In 1874 heeft Kuyper de relatie tussen het calvinisme en de constitutionele
vrijheden nader uitgewerkt, vanuit de eigen traditie, maar tegelijkertijd
modern en politiek relevant, ook in de ogen van de liberalen.4 Daarmee
werden het geen christelijke mensenrechten, maar groeide een christelijke maatschappijvisie die een aansporing bevatte om het standpunt van
de ‘universaliteit’ in te nemen vanwege de inherente waardigheid van de
mens.5 Daar dit uitgangspunt zowel ten grondslag ligt aan de idealen van
de Amerikaanse Declaration of Independence (1776) als de Franse Déclara
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tion des droits de l’homme et du citoyen (1789), werd rond 1875 wel vrijmoedig gesproken van ‘christelijk liberalisme’. Niet vergeten moet worden dat
de vroege verklaringen van mensenrechten verwezen naar de godsdienstige sfeer: ‘The Laws of Nature and of Nature’s God’ (1776) en ‘en présence
et sous les auspices de l’Etre Suprême’ (1789). Hoewel de Franse Revolutie
zeker ontsporingen kende, is Burke, die grote invloed heeft gehad op
Groen van Prinsterer, te ongenuanceerd wanneer hij de Franse Revolutie
alleen maar als duister beschouwde.6 De hugenoten, na lange tijd te zijn
gediscrimineerd, en de lagere katholieke geestelijken kozen in 1789 als
overtuigde christenen de kant van de revolutionairen. De geboorte van de
christendemocratie in Nederland ligt bij mensen als Kuyper, die in 1878 de
beweging van het volkspetitionnement leidde tegen de schoolwet-Kappeyne van de Coppello, kortom een vorm van directe democratie.
Ambt van alle gelovigen
Er is een risico wanneer christelijk geloof en democratie te veel in elkaars
verlengde worden geplaatst, daar het geloof ook is misbruikt. Een zekere
secularisering was na eeuwen van absolutisme onvermijdelijk. Illustratief is
dat Locke, afkomstig uit een puriteins gezin, eerst afrekende met het ‘droit
divin’, het goddelijk recht van koningen, voordat hij zijn staatsfilosofie van
de constitutionele democratie, inclusief het recht van verzet en de volkssoevereiniteit, uiteen kon zetten. Het goddelijk recht van koningen was zo
misbruikt dat het niet meer geschikt was in een goed geordende staatsinrichting waar een geest van vrijheid heerst en die door algemene stemming
tot stand komt. Volgens de filosofie van Locke dienen mensen te worden
beschouwd als fundamenteel gelijke en vrije wezens die enkel onder een
publiek gezag geplaatst kunnen zijn indien ze daarvoor hun toestemming
hebben gegeven.7 Als het gaat om de rol van het geloof heeft de vertaling
van de Bijbel in de volkstaal revolutionaire ontwikkelingen bevorderd. Voor
iedereen werd inzichtelijk dat Paulus, de apostel der heidenen, zich in
Het concept van de waardigheid
eerste instantie richtte tot gewone
mannen en vrouwen (Romeinen 16:
van het individu verspreidde
1-15). Nadat Constantijn keizer was
zich van de kerk naar het
geworden, werd het christendom
politieke leven
in de vierde eeuw echter de staatsgodsdienst van het Romeinse rijk en
adopteerde de kerk de hiërarchie van het keizerrijk. Eeuwen later bracht de
reformatie niet-hiërarchische en onafhankelijke kerken die zichzelf regeerden, oefenscholen voor de democratie. Vervolgens verspreidde het concept
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van de waardigheid van het individu zich van de kerk naar het politieke
leven. Bovendien valt in de Bijbel te lezen dat Jezus de zoon van een timmerman was; zijn apostelen, aan wie hij de stichting van de kerk toevertrouwde,
waren voornamelijk vissers. Paulus verkondigde universalisme en gelijkheid: ‘Hierbij is geen sprake van Jood of Griek, van slaaf of vrije, van mannelijk en vrouwelijk: gij allen zijt immers één in Christus’ (Galaten 3: 27-28). De
mensen zijn allen gelijk geschapen naar het beeld van God, er is symmetrie
(broederschap) tussen de participanten. De apostel Jacobus verbood discriminatie in de kerk tussen arm en rijk (Jacobus 2:1-7). De mensen met minder
kansen en gaven hebben recht op steun.
Het serieus nemen van het ‘ambt van alle gelovigen’ leidde ertoe dat
men de kerk naast een instelling van God tot opvoeding van de mensheid,
tegelijkertijd ging zien als een vereniging van gelovigen, een democra
tische lekengemeenschap. Vertegenwoordigers behoren na verkiezingen
te worden benoemd. Een goddelijke roeping stelt de predikant niet vrij van
menselijke keuze. Al sinds de zestiende eeuw is ervaring opgedaan met de
democratische praktijk dat verkiezingen legitimiteit verschaffen aan het
optreden van bestuurders. ‘Elections are acts of vesting authority’, aldus
Pitkin.8 Om die reden heeft het de voorkeur dat de rechtstreeks gekozen
Tweede Kamer het initiatief heeft in een kabinetsformatie.9 Vanuit het
begrip ambt legde Calvijn de nadruk op de lagere magistraten, die hun
gezag ook van God hadden gekregen. Voor de lagere magistraten was het
mogelijk om in gewapend verzet te komen tegen een tirannieke overheid
die Gods Woord aan haar laars lapte. Deze politieke filosofie bevorderde
een systeem van teugels en tegenwichten dat later is ontwikkeld tot de idee
van de democratische rechtsstaat, met de scheiding der machten als het
tegenovergestelde van een despotisch bestuur. De basis waarop de staat
berust is een contract, een wederzijdse verplichting van hoofd en leden,
met God als de notaris. De theorie van Calvijn werd uitgewerkt door denkers als Knox, Hotman, Beza, Du
Plessis Mornay, Althusius, Hobbes,
Associatievorming en lokale
Milton en Locke. Volgens Althusius
democratische participatie
was het volk soeverein en behoorde
de overheid de rechten van het volk
waren essentiële maatschappe
te beschermen. De rechtsmacht van
lijke buffers tegen een mogelijke
de staat is begrensd ten opzichte
tirannie van de meerderheid
van niet-statelijke samenlevingsverbanden.10 Hier kan het werk
van De Tocqueville worden genoemd, dat door antirevolutionaire auteurs
altijd werd gewaardeerd. De Tocqueville achtte de vrijheid tot en het realiseren van individuele vrijheidsrechten, bestuurlijke zelfstandigheid van
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steden, gemeenten en provincies, van kerken, politieke partijen en andere
zelfstandige maatschappelijke verenigingen onontbeerlijk. De ‘intermediaire instellingen’ zag hij als ‘havens’ voor burgers, waar zij zich zouden
kunnen ontwikkelen op sociaal, cultureel en economisch terrein.11 Associatievorming en lokale democratische participatie waren essentiële maatschappelijke buffers tegen een mogelijke tirannie van de meerderheid.
Hoe vitaler de intermediaire instellingen, hoe vitaler de democratie en hoe
beter de maatschappelijke vrijheid gerealiseerd zou kunnen worden.12
Het belang van politieke partijen
Niet alleen ontstond uit de schoolstrijd de eerste moderne nationaal georganiseerde politieke partij, de arp (1879), bovendien leerden protestanten
en katholieken door die strijd gezamenlijk op te trekken.13 Het verzet tegen de gecentraliseerde natiestaat en het liberalisme vond een bondgenoot
in de katholieke kerk, die in de negentiende eeuw een reveil beleefde, wat
onder meer tot uiting kwam in het op de voorgrond treden van leken, sociaal activisme en een pleidooi voor sociale wetgeving in de publicatie van de
pauselijke encycliek Rerum Novarum (1891).14 Daarnaast probeerden ook
de arbeiders, middels de oprichting van de Sociaal-Democratische Bond
(1880), toegang tot het regeringskasteel te krijgen vanwege de sociale kwestie en het kiesrecht. Daar de oorspronkelijke gelijkheid was verdrongen
door maatschappelijke ongelijkheid, waren wetten nodig om de verschillen te matigen.15 Bij de emancipatie van het volk achter de kiezers was de
Bijbel nooit ver weg. Abraham Kuyper, Ferdinand Domela Nieuwenhuis en
Herman Schaepman waren als theoloog opgeleide docenten en predikers.
Ook socialisten beriepen zich op Jezus als ‘de ware socialist’.16 Door de
politieke partijen werden wensen en belangen verzameld en gearticuleerd,
werden leden en leiders opgeleid, tot in de kleinste dorpen.17 De partijen
van kleine luyden, socialisten en katholieken waren gericht op de politieke
emancipatie van de massa.18 Zij hebben bijgedragen aan de uiting van de
politieke wil van de burgers. De leden en kiezers van deze partijen hebben
zich ingezet voor een geordende staat die zich bekommert om de vrijheden
van de burgers. Het ging niet om onbeperkte volkssoevereiniteit, maar om
een geordende democratische rechtsstaat, met respect voor meer zaken
dan brood alleen. Gezien hun functie als verbindingsschakel tussen overheid en burger verdienen politieke partijen volop steun.19
In een tijd dat van het liberalisme geen hervormende kracht meer uitging, waren het grote individuen die politieke partijen schiepen, vanwege
de noodzaak van de erkenning van een pluriform vrijheidsbegrip, de noodzaak van teugels en tegenwichten en het streven naar de democratisering
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van het staatsbestel met het oog op het volk achter de kiezers. Tegenover de
egoïstische onverschilligheid van de ingeslapen liberalen, na het eerdere
hervormingstijdperk onder Thorbecke, leverden de confessionele partijen
een bijdrage aan de democratische rechtsstaat, die rond 1917 werd gerealiseerd met de invoering van de gelijkberechtiging van openbaar en bijzonder
onderwijs en de mogelijkheid voor algemeen kiesrecht. Een staat dient de
gewetensvrijheid van zijn burgers te garanderen en in te staan voor de pluraliteit van opvattingen over het goede. Pas in 1922 werd de Nederlandse staat
een volledige democratie in die zin dat iedere burger een zekere invloed
kan uitoefenen op de politieke gang van zaken. Het algemeen kiesrecht kan
worden gezien als een element van teugels en tegenwichten waarmee een
bestuur van deskundigen, inclusief de Kamerleden, onderworpen werd aan
controle door de burger – met name of die deskundigheid wordt gebruikt
voor een redelijk doel.20 Met de invoering van het stelsel van evenredige vertegenwoordiging toonde ook de liberale premier Cort van der Linden zich
doordrongen van de positieve taak van politieke partijen. Zij zouden de verschillende schakeringen van het politieke en rechtsbewustzijn van het volk
in zich consolideren. Het doordringen van dat besef is mede de verdienste
geweest van de confessionele politieke partijen.
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‘Democratie is altijd onvoltooid’
In gesprek met Rein Jan Hoekstra
door Pieter Jan Dijkman & Jan Prij
Dijkman is hoofdredacteur van CDV en Prij is oud-redactiesecretaris van CDV .

Democratie is kostbaar cultureel erfgoed dat voor haar eigen behoud
constant onderhoud en vernieuwing nodig heeft. Dat is de boodschap van
Rein Jan Hoekstra, oud-lid van de Raad van State en oud-informateur. Er
wordt volgens hem te gemakzuchtig met de democratie omgegaan. Alsof
deze af is, vanzelfsprekend is, en geen cultivering behoeft. Ondertussen
wordt er stevig gemorreld aan het gebouw van de democratie en dreigen
we de spelregels van de democratie uit het oog te verliezen.

‘Voor het eerst van mijn leven maak ik mij

Europa’, zegt hij. ‘Dat is wel begrijpelijk in

ernstige zorgen over de staat van de democra-

het licht van de economische crisis, maar de

tie in Nederland en de wijze waarop politieke

staat van de democratie en de zorgvuldige

partijen ermee omgaan’, zegt Rein Jan Hoek-

institutionele verankering van de wijze

stra (Dokkum, 1941). Als hij dat zegt, moet er

waarop overheid en samenleving met elkaar

wel iets aan de hand zijn. Hoekstra heeft een

omgaan, zijn minstens zo belangrijk. Mijn

lange staat van dienst. Hij was adviseur van

uitgangspunt is dat onze democratie altijd

de minister-presidenten Den Uyl, Van Agt en

een onvoltooide democratie is.’

Lubbers, hij was informateur in 2003 en 2006,
voorzitter van de Nationale Conventie over

Waarom is de democratie nooit af?

bestuurlijke vernieuwing, lid van de Raad van
State en voorzitter van het Wetenschappelijk

‘Bij democratie gaat het om het betrekken

Instituut voor het cda.

van de samenleving bij besluitvorming van

‘De zorg van politieke partijen richt

de overheid om deze daarmee een goede

zich eenzijdig op financiën, economie en

legitimatiebasis te geven. Dit kan via ver-
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schillende modellen die in het licht van de

gel is: er gaat eerst een brief naar de Kamer

omstandigheden steeds weer herijkt moeten

en dan wordt de pers geïnformeerd. Maar

worden. Tot 1917 hadden we het gematigde

nu wordt daar steeds vaker de hand mee

districtenstelsel in Nederland. Daarna het

gelicht. Om maar een voorbeeld te noemen:

evenredigheidsstelsel. Maar zou het niet

de minister-president die op het scherm

kunnen zijn dat dit model inmiddels te

verschijnt en een beleidsmaatregel bekend-

sleets is geworden om nog goed inhoud te

maakt nog voordat de Kamer is geïnfor-

kunnen geven aan onze democratie? En dat

meerd.’

we inmiddels door opinies, peilingen, en

‘Vanaf Fortuyn en daarna Wilders lijden

partijcongressen geregeerd worden? Dat

we allemaal aan hetzelfde euvel: we zijn

zijn vragen die je voortdurend moet stellen

gaan tetteren via de media. Populistische

en die onvoldoende aan de orde komen. Om

politici hebben niet zo’n boodschap aan

de democratie bij de tijd te houden is het

de normen en waarden van het bestaande

nodig om vergaande revisies van het huidige

politieke systeem, maar hanteren deze als

stelsel serieus te overwegen, ook enkele die
binnen de christendemocratie altijd op heftig verzet zijn gestuit.’
Wat staat er precies op het spel?
‘Ik vind de democratie een kostbaar goed.

Vanaf Fortuyn en daarna
Wilders lijden we allemaal aan
hetzelfde euvel: we zijn gaan
tetteren via de media

Maar ze staat onder druk, de onvrede is
groot. Het geklaag over de “kaasstolp in Den

ze bruikbaar zijn voor eigen doeleinden. Dat

Haag” en “de zakkenvullers op het Binnen-

mag op zich, maar dan moeten andere par-

hof ” in combinatie met lage opkomstcijfers

tijen niet ook deze methoden overnemen. Of

bij verkiezingen en de geringe participatie-

neem het aantal Kamervragen naar aanlei-

graad van politieke partijen ondermijnt de

ding van een krantenbericht. Wat is daar de

legitimiteit van het democratisch stelsel.

functie van, anders dan een louter symboli-

Welk instrument hebben de volksvertegen-

sche? Het enkel voor de bühne stellen van de

woordigers om hun achterban daadwerke-

vraag, vind ik onzinnig. Relevant is: gaat het

lijk goed te kunnen vertegenwoordigen? En

om controle van wetgeving? Gaat de minis-

wordt de controlerende en wetgevende taak

ter er sowieso wel over? Dat is een andere

van het parlement wel naar behoren uitge-

spelregel: een minister moet ook kunnen

voerd? We leven niet in een mediapolitiek

zeggen dat hij er niet over gaat en dat hij die

landschap zoals in het Italië van Berlusconi.

vraag dus niet gaat beantwoorden.’

Maar ook hier heeft degene die via de media
het publieke opinie het best weet te bespelen
politiek succes.’
‘Ook de onzorgvuldige wijze waarop
we met de spelregels van onze democratie
omgaan, past in dat beeld. De oude spelre-

Dan gaat het niet meer alleen om de
mediacratie, maar ook om de zogenaam
de verplaatsing van de politiek van de
politieke besluitvorming naar niet demo
cratisch gelegitimeerde arena’s. Politici
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en bestuurders suggereren dat ze op een
bepaald terrein beslisbevoegdheid heb
ben, maar intussen gaan ze er, bijvoor
beeld door privatiseringen, niet meer over.
‘Ook dat is een ernstig probleem, omdat
niet scherp is onderscheiden wat precies de
publieke en private verantwoordelijkheden
zijn. Zie bijvoorbeeld de gevolgen bij de
woningcorporaties. Ik doe daar nu onderzoek
naar en dan vallen je de schellen van de ogen.
Foto: Harry Breugom

Van de vroegere woningbouwverenigingen
hebben we stichtingen gemaakt, en de betrokkenheid van de bewoners is welhaast weggeorganiseerd. Maar ook de borging van publieke
belangen is uit het oog verloren. Ik zeg wel
eens tegen de ambtenaren en de minister: “U
bent verantwoordelijk voor de sociale woningbouw omdat het een uitwerking betreft van

op de schoot van de burgers en schuiven

een sociaal grondrecht.” En dan kijken ze je

intussen hun verantwoordelijkheid af op

aan alsof dat iets nieuws is wat ik zeg. En waar

de regering. Maar een volksvertegenwoor-

is de Inspectie Volkshuisvesting gebleven?

diger is niet alleen een doorgeefluik van de

Die is tot mijn verbazing geruisloos verdwe-

gevoelens van het volk. Hij is behalve volks-

nen bij de vorige kabinetsformatie.’

vertegenwoordiger ook controleur van de
regering en medewetgever.’

Uitholling van democratische
verantwoordelijkheden
Als voorzitter van de Nationale Conven
tie constateerde u dat de Tweede Kamer te
weinig met hoofdzaken bezig is en onvol
doende als kritische tegenmacht fungeert.
Met deze analyse is weinig gedaan.

De Tweede Kamer ondergraaft zelf het
politieke systeem?
‘Ja, doordat ze haar drievoudige taak als
controleur, wetgever en vertegenwoordiger
van de bevolking niet naar behoren uitvoert. Niet alleen de vertegenwoordigende
en de controlerende functie, maar ook de

‘Er zijn helaas te weinig politieke partijen

wetgevende taak van het parlement wordt

die de ernst van de problemen inzien. In

onvoldoende serieus genomen. Waar zijn

plaats daarvan hoor ik steeds dat de kloof

de wetgevingsspecialisten gebleven in de

tussen burgers en politiek verkleind moet

Tweede Kamer? Dat de Eerste Kamer de laat-

worden. Maar die kloof is er helemaal niet en

ste decennia steeds politieker wordt, komt

dat is juist het probleem. Tweede Kamerle-

doordat de wetgevingstaak van de Tweede

den zitten zo langzamerhand al twitterend

Kamer onvoldoende inhoud krijgt.’
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De Eerste en Tweede Kamer bespelen
verschillende registers. De Eerste Kamer
beoordeelt primair de wetgevende kwali
teit, en velt niet het politieke oordeel zoals
de Tweede Kamer dat heeft geveld. Wat
vindt u ervan dat sommige cda ’ers zeg
gen oppositie tegen het huidige kabinet te
voeren via de Eerste Kamer?

‘Dat klopt, niet zonder afweging van de
uitvoeringsproblemen. Je kunt de afweging
maken, en vervolgens bij de beslissing zelve
is soms gedaan alsof iets wat bij de overheid
hoorde, evengoed door de markt zou kunnen
worden gerealiseerd. Sociale woningbouw en
openbaar vervoer betreffen hoe dan ook de
inrichting van het publieke domein.’
‘Het onderscheid tussen publiek en pri-

‘Daar ben ik tegen. Houd je bij je leest; blijf

vaat wordt niet meer goed gemaakt. Politici,

de kamer van de heroverweging. Dat gezegd

bestuurders en ambtenaren spreken over

hebbende: er ligt wel een waaier van verant-

de overheid alsof ze een bedrijf is. Er wordt

woordelijkheden voor je open als de Tweede

ambtelijke deskundigheid weggesaneerd,

Kamer de uitvoeringsaspecten van een wetge-

die vervolgens via externe bureaus weer

vingsvoorstel onvoldoende onder ogen ziet.’

moet worden ingehuurd. Veel institutioneel geheugen op de ministeries gaat ver-

Kunt u daar een voorbeeld van noemen?

loren. Na het wegsaneren van de Inspectie
Volkshuisvesting zijn nu zelfs inspecties

‘Zoals ik net al even aanstipte: de verzelf-

bij onderwijs niet meer vanzelfsprekend.

standiging vanaf 1994 van Nederlandse

Er wordt gezegd: het handhaven van de

woningcorporaties, ingezet onder Ennëus

inspectie is ouderwets, we doen het nu via

Heerma, de staatssecretaris van Volkshuis-

“audits”: we vertrouwen in de werking van

vesting van het cda. De vraag is of wel goed

het systeem zelf. Je ziet waar het mantra

genoeg over de consequenties is nagedacht.

“Heb vertrouwen!” toe heeft geleid. Ik vind

Op het terrein van privatisering en verzelf-

dat behoorlijk naïef. Je moet altijd ook een

standiging zijn vaker zonder weloverwogen

gezond wantrouwen hebben en je afvragen

vooronderzoek beslissingen genomen.

of de behartiging van het publieke belang

Neem bijvoorbeeld de ns. Naar mijn over-

wel adequaat gebeurt. Je moet scherp blijven

tuiging is de verzelfstandiging van zowel

en daartoe bij de les worden gehouden.’

de woningcorporaties als de spoorwegen

‘De wal keert nu het schip op sommige

in eerste instantie ingezet als een bezuini-

terreinen. Misstanden in het toezicht en de

gingsoperatie. Maar is het wel voldoende

governance van woningcorporaties zijn daar

afgewogen, anders dan in financiële zin?

voorbeelden van, evenals de gang van zaken

Is de vraag gesteld of de verzelfstandiging

bij onderwijsgroep Amarantis.’

op zich wel een goed idee is? Omdat sinds
de privatisering de verantwoordelijkheden
onhelder zijn gebleven, zie je dat de minister nu constant moet schipperen.’
U vindt dat die verzelfstandigingen niet
hadden moeten plaatsvinden?

Bij de kabinetsformatie is de rol van de
Koning geminimaliseerd. De Koning
maakt als rustgevende factor nieuwe poli
tieke verhoudingen, na een verhitte ver
kiezingsstrijd, weer mogelijk. Nu wordt
dat niet meer nodig geacht. Is dat dan ook
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niet ondermijnend voor de stabiliteit van
het politieke systeem?

de democratie? Wie had op dat moment de
leiding bij de afhechting van de formatie?
De formatie is pas afgerond als het kabinet

‘Nee, dat kun je zeker niet zo stellen. Het

de regeringsverklaring heeft afgelegd in de

is geen wet van Meden en Perzen dat de

Kamer en dat met succes heeft doorstaan.

Koning dat doet. Dat was voor 1917 ook niet

Dat is de regel, die nog altijd geldt. De

altijd het geval. De Tweede Kamer heeft het

minister van Economische Zaken had in dit

recht om het heft in eigen handen te nemen.

geval natuurlijk ook prima als delegatielei-

Veel belangrijker dan het wel of niet inscha-

der in Turkije kunnen optreden.’

kelen van de koningin bij een formatie, vind
ik het in acht nemen van zorgvuldige procedures bij de kabinetsformatie. In de procedure met inschakeling van de koningin was

De kabinetsformatie werd niet
zorgvuldig afgehandeld

De rol van de christendemocratie
Hoe ziet u de rol van de christendemocra
tie? Het cda heeft bij een aantal door u
bekritiseerde voorstellen een belangrijke
rol gespeeld.
‘Als het gaat over genormeerd optreden
heeft het cda een voorbeeldfunctie. De
vraag naar een adequate en genormeerde

die zorgvuldigheid gewaarborgd. De kabi-

verantwoordelijkheidsverdeling tussen de

netsformatie werd nu niet zorgvuldig afge-

overheid en de verschillende sferen van de

handeld. Ik vind het tegen deze achtergrond

samenleving is bij uitstek een christendemo-

opmerkelijk dat de minister-president

cratische aangelegenheid. Waar ligt de ver-

direct na de beëdiging van het kabinet op

antwoordelijkheid primair en secundair, in

Huis ten Bosch spoorslags vertrok als leider

ondersteunende zin? De katholieken hanteer-

van een handelsdelegatie naar Turkije, ter-

den hiervoor het subsidiariteitsbeginsel en de

wijl de regeringsverklaring nog in voorbe-

gereformeerden het begrip soevereiniteit in

reiding was.’

eigen kring. Het zijn oude, beproefde en nog
bruikbare begrippen. Het is de hoogste tijd

Is het niet symbolisch: de handelsbelan
gen gingen voor de democratische proce
dures?
‘Inderdaad. De onzorgvuldige afhechting
van de formatie zag je direct terug met de
kwestie van de inkomensafhankelijke premies. Waar was de formateur, de ministerpresident? Samsom was volop aan het
twitteren, Blok gaf druk tegengas. Het was
een chaos. Is dat goed voor het aanzien van

om goed, systematisch na te denken over de
vraag hoe de verantwoordelijkheden liggen.’
Maar heeft in feite niet vooral het cda bijge
dragen aan wat u noemt ‘onvoldoende door
dachte privatiseringsoperaties’? De partij
is vanouds altijd voorstander geweest van
een hybride ordeningsmodel waarin het
private organisaties zijn en waarin niet
uitsluitend of in eerste instantie de overheid
die publieke taken op zich neemt. De verzelf
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standiging van de woningcorporaties van
af 1994 is in dat licht een logisch uitvloeisel
van het ideologische stokpaardje van het
cda om de maatschappelijke organisaties
op afstand van de overheid te zetten en ze
weer zelf aan het stuur te laten zitten. Wat
betekent uw kritiek precies? Is dit model vol
gens u aan revisie toe?

Tweede en Eerste Kamer onder goede waarborgen van een zorgvuldige procedure op
verzoek van een bepaald aantal kiesgerechtigden een verbindend referendum over
dat wetsvoorstel kan worden gehouden.
Mijn opvatting is dat daardoor ten eerste de
bevolking in staat wordt gesteld om via een
ordelijke procedure haar oordeel te geven,
en ten tweede denk ik dat dit preventief

‘Het gaat mij er niet om het ideologische

positief zal uitwerken voor wat betreft de

gedachtegoed van het cda te verlaten. Inte-

behandeling van wetsvoorstellen in Tweede

gendeel. Ik wil alleen uitdrukkelijk wijzen

en Eerste Kamer. Naar mijn inschatting zou

op de verantwoordelijkheid om bij heror-

dat kunnen betekenen dat Tweede en Eerste

dening van de verhouding tussen overheid

Kamer nog meer gaan letten op de kwaliteit

en maatschappij, zoals bij de verzelfstan-

van de inhoud en op problemen bij de uit-

digings- en privatiseringsoperaties plaats-

voering. Kortom, bezint eer ge begint.’

vindt, systematisch wordt bezien of de taak

‘In de tweede plaats denk ik aan herinvoe-

thuishoort bij de maatschappelijke organi-

ring van het districtenstelsel zoals dat tot 1917

saties, en, zo ja, op welke wijze die taak moet

functioneerde. Ik zie dat als adequate kanali-

worden uitgevoerd door die organisaties.’

satie van de wederzijdse betrokkenheid van
de volksvertegenwoordiger met zijn of haar

Tot slot over het revisiewerk dat naast het
onderhouden van de democratische spelre
gels nodig is om het gebouw van de ‘onvol
tooide democratie’ levend en vitaal te hou
den. U bent bereid vergaande voorstellen
onder ogen te zien, ook voorstellen waar de
christendemocatie zich altijd tegen heeft
gekeerd. Kunt u voorbeelden noemen?

kiezer in het betrokken district. In zoverre
zou herinvoering een meerwaarde hebben
voor ons parlementaire stelsel.’
‘Ten slotte, en dat vergt geen grondwetswijziging, blijf ik zeggen dat het houden van
tussentijdse verkiezingen bij een tussentijdse crisis in de coalitie geen automatisme
mag zijn. De Grondwet heeft een zittingsperiode van de Tweede Kamer van vier jaar

‘Er zijn een paar vergaande voorstellen waar-

voorgeschreven. Het verdient elke keer weer

voor ik de handen in het cda niet op elkaar

een diepgaande afweging of ontbinding van

krijg. Dat is in de eerste plaats het correc-

de Tweede Kamer, en dus nieuwe verkiezin-

tief wetgevingsreferendum, namelijk dat

gen, in de gegeven situatie de oplossing is

na aanneming van een wetsvoorstel door

voor de crisis in de coalitie.’
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De religieuze dimensie van
democratie
Religie, een woord dat oorspronkelijk ‘politiek bindmiddel’
betekent, maakt een wezenlijk onderdeel uit van het politieke
stelsel. De democratie als cultus is de gezamenlijke viering
van de toewijding van mensen aan de publieke zaak. Zo is
de houding van dienstbaarheid, van een mens die getrouw
de publieke ordeningen volgt (integriteit, respect voor de wet,
oog voor het algemeen belang, openheid), een wezenlijk reli
gieus aspect van de politieke orde. De democratie als politiek
bindmiddel staat echter wel onder druk. Er moet immers iets
gebonden worden, wat niet uit zichzelf verbonden is.
door Marin Terpstra
De auteur is universitair docent sociale en politieke wijsbegeerte aan de Faculteit der
Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen.

De ‘gelovige’ democraat buigt nederig het hoofd wanneer de stem
van het volk geklonken heeft. De democraat in hart en nieren stelt alles
in het werk om in zijn politieke optreden de publieke zaak te behartigen
en zijn toewijding aan de grondbeginselen van de democratie te belijden.
Democratische politiek is méér dan het omzetten van eigen programmapunten in beleid ten koste van de programmapunten van anderen. Maar
kan men wel op ‘gelovige’ wijze democraat zijn? En zo ja, wat is dat dan
voor een geloof of religieuze houding? En zo nee, wat betekent dat dan voor
onze opvatting van democratie? Mijn stelling zal zijn dat we weliswaar
allemaal bekennende democraten zijn, maar in ons denken, spreken en
handelen veelal zondaars en ketters. We nemen het niet zo nauw met de
leer, geven er graag onze eigen uitleg aan, en zetten onze zin door, ook als
dit niet helemaal ‘democratisch’ is. Wat dat betreft is er niets nieuws onder
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de zon in het democratische geloof. Zo was het ook in het christendom, dat
eeuwenlang de overheersende godsdienst was.
Democratische religie volgens Rousseau
Rousseau vatte de uitoefening van de volkssoevereiniteit door de burgers
op als het tot spreken brengen van de algemene wil, maar zag het mislukken van de democratie in het onvermogen van de burgers om dit te doen.
In plaats van de algemene wil kwam alleen een veelheid van bijzondere
willen tevoorschijn. De een wil dit, de ander dat: de arena van strijdende
partijen die vervolgens een meerderheid zoeken en aldus de macht de
doorslag laten geven – de steeds wisselende ‘balans van politieke en
maatschappelijke krachten’ (zoals Rawls het omschrijft). Het wezenlijke
probleem van de democratie is de partijdigheid die de vorm aanneemt van
een politieke partij. Hoe kan deze partij democratisch genoemd worden?
Sommige partijen beweren in hun naamgeving voor democratie te zijn of
democratisch gezind te zijn, wat zowel ten onrechte suggereert dat andere
partijen dat niet zijn, als ten onrechte suggereert dat deze partij niet partijdig is maar het volk representeert. Democratische politiek vereist dat het
volk de soevereine macht krijgt. Geen enkele partij, als uitdrukking van de
verdeeldheid van de burgers over de vraag wat het volk wil, kan aanspraak
maken op het recht om het volk als geheel te vertegenwoordigen. Als men
het volk wil vertegenwoordigen – en dat is wat de volksvertegenwoordiging moet doen – moet men het volk als geheel vertegenwoordigen maar
tegelijk het onderscheid met het volk benadrukken. Het volk blijft een
transcendente grootheid die zich in verkiezingen laat horen, en er daarna
het zwijgen toe doet. De verzameling van burgers zijn niet het volk, en dus
leveren opiniepeilingen ons niet de stem van het volk. Het democratische
ritueel – aldus nog steeds Rousseau – stelt dat de burgers bij verkiezingen
de stem van het volk tot spreken brengen. De rest is uitleg van het Woord
dat het Volk gesproken heeft, niet dat Woord zelf. De partij daarentegen
moet zich dus als democratische partij opvatten als deel van de volkswil,
als onderdeel van de verdeeldheid van de burgers over de vraag wat het
volk wil. Partijen hebben echter de neiging hun inbreng op te vatten als de
vertegenwoordiging van andere soevereine instanties: economische groei,
solidariteit, de echte Nederlander, de gemeenschap, christelijke beginselen, de vrijheid, enzovoort. Dat doen zij uiteraard omdat burgers – in hun
hoedanigheid van uitleggers van wat het volk wil – menen dat het volk deze
waarden of zaken wil bevorderen. Het gevaar voor de democratie is echter
dat deze waarden of zaken in de plaats komen van de volkssoevereiniteit.
De oplossing daarvan lijkt te zijn om deze waarden of zaken te privatise-

Christen Democratische Verkenningen | Winter 2012

B_BOOM079-5_CDV 2012 nr 4.indb 71

21-12-12 12:36

Voorwaarden voor democratie

72
ren, als persoonlijke mening op te vatten. Daarmee privatiseert men echter
de publieke zaak zelf.
Beschrijven we de democratie als een politiek stelsel op deze manier,
dan heeft ze duidelijk religieuze aspecten. Democratie neemt bij Rousseau
de plaats in van theocratie. Dat betekent dat democratische overtuigingen
en praktijken getuigenis afleggen
van een betrekking tot een transcen
dente grondslag, maar nu, in plaats
Democratie neemt bij Rousseau
van ‘God’, is dat ‘het Volk’. Het volk
is dan voor het politieke handelen
de plaats in van theocratie
een onaantastbare grootheid, die
geëerbiedigd dient te worden. Dat
betekent enerzijds dat de rechten van het volk erkend worden, en anderzijds dat het volk als soeverein
optreedt en als zodanig een plaats moet krijgen in het politieke bestel en
zijn besluiten. De demologie (die de theologie vervangt) leert ons dat het
Volk bestaat én tot ons spreekt. We menen te weten dat het Volk huist in
de harten van de burgers en tot spreken gebracht wordt bij de verkiezingen – daar weerklinkt de stem van het Volk. Helaas is die stem verdeeld en
vraagt het hogepriesters om het orakel te ontcijferen. Vaak zegt het volk,
opgezweept door de predikers die in verkiezingstijd door het land trekken, dat zowel A als niet-A moet gebeuren. Of wat prozaïscher uitgedrukt:
ongeveer de helft zegt A (niet-B), ongeveer de andere helft B (niet-A). Men
kent inmiddels het resultaat. Wat daar ook mee gedaan wordt door de uiteindelijke regeringspartijen, de uitspraak van het Volk blijft staan tot de
volgende raadpleging.
Democratie als politiek bindmiddel, oftewel religio
Waarom houden we dit in stand? De ordening van de democratische
legitimiteit van regeringsbeleid (de kringloop van verkiezingsstrijd, verkiezingen, uitslag, vorming volksvertegenwoordiging, vorming regering
en weer van voren af aan), het hele ceremonieel of de hele cultus van de
democratie,1 maakt een samenleving tot een politieke gemeenschap met
een bepaalde vorm. Het is goed eraan te herinneren dat dit de oorspronkelijke betekenis van het woord religio is: de rituele omgang met de goden
die een vast onderdeel was van de Romeinse politieke besluitvorming.
Het christendom heeft die rol vervuld in de middeleeuwen, het absolute
koningschap in de vroegmoderne tijd, de democratie sedert pakweg twee
eeuwen. Het gaat vandaag om de rituele omgang met het Volk. Wanneer
een redactioneel commentaar2 op het congres van het cda schrijft dat ‘reli-
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gie als politiek bindmiddel’ uiteindelijk tekortschiet, is ten onrechte religie en het geheel van de christelijke kerken in Nederland vereenzelvigd. De
oorspronkelijke betekenis van religio is namelijk niets anders dan politiek
bindmiddel! Dat is vandaag de dag inderdaad niet het christendom, maar
de democratie.
De democratie als religio, als cultus, of als politiek bindmiddel, staat
echter wel onder druk – maar men kan gerust zeggen dat dat voor elk politiek bindmiddel geldt. Er moet immers iets gebonden worden, wat niet
uit zichzelf verbonden is. Er zijn ook ‘centrifugale’ krachten die tot ontbinding neigen: bijzondere belangen, strijdige overtuigingen, partijdige
gezichtspunten of oplossingen – en zoals aan het slot van dit verhaal zal
blijken: andere kandidaten die een bindende kracht kunnen zijn. Politiek
bindmiddel is eenvoudig gezegd datgene wat een verdeelde samenleving
weerhoudt van een burgeroorlog. Dat klinkt voor Nederlandse begrippen
wat al te dramatisch, maar wie de Nederlandse politieke verhoudingen vergelijkt met die in vele andere landen in de wereld, moet zich afvragen waar
dat verschil vandaan komt. De bestendigheid van een politiek bestel hangt
af van de afstand die het politieke handelen houdt van de mogelijkheid
van burgeroorlog, of anders gezegd: de mate waarin politiek handelen van
alle partijen het onwaarschijnlijk maakt dat hun strijd in een burgeroorlog
ontaardt. Dat is de inzet van de vraag die John Rawls al eens stelde: ‘How is
it possible for citizens of faith to be wholehearted members of a democratic
society who endorse society’s intrinsic political ideals and values and do
not simply acquiesce in the balance of political and social forces?’3 We kunnen, gezien onze geschiedenis, in ieder geval hier enigszins gerust zijn: we
zijn overgevoelig voor conflict en zoeken graag wegen om ernstige geschillen te vermijden of te omzeilen.
In dat opzicht zou ik durven beweren dat de laatste verkiezingsuitslag
en de daaropvolgende regeringsvorming een stap in de richting van het
herstel van de democratie als politiek bindmiddel zijn geweest. De afgelopen tien jaar kenmerkten zich door een neiging om delen van de bevolking
af te schrijven (moslims, de ‘linkse kerk’, aanhangers van de solidariteitsgedachte), en klonken er geregeld triomfantelijke kreten wanneer een
kleine meerderheid zijn zin kon doordrijven ten koste van een grote minderheid, en werd het bovendien populair vooral namens een vermeende
meerderheid minderheidsgroepen in de hoek te drijven. ‘Elkaar iets
gunnen’ en ‘bruggen bouwen’ klinkt in dit opzicht een stuk beter, alhoewel we natuurlijk moeten afwachten of de verkondigers van deze mooie
beginselen hun woorden ernstig nemen.4 Democratische politiek bestaat
in de kern van de zaak in collectieve besluitvorming die zo veel mogelijk
recht doet aan het geheel van het volk, zelfs of juist daar waar het volk ver-
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deeld is. Democratische besluitvorming vereist van de politieke leiders het
vermogen om zich in de gezichtspunten van alle partijen te verdiepen en
te onderzoeken wat de kern van waarheid is die daarin schuilgaat. Iedere
doorgewinterde neoliberaal, overtuigd dat de vrije markt de meeste rijkdom voortbrengt, moet in staat zijn in te zien dat diezelfde vrije markt een
prijs heeft. Mensen die dat niet verdienen worden er het slachtoffer van –
om nog maar te zwijgen van de leefomgeving of geestelijke waarden. Het
omgekeerde geldt net zo goed. Wie voor gemeenschap of solidariteit is, zal
ook iets moeten begrijpen van het vrijheidsverlangen van mensen. Democratische politici moeten het volk als geheel dienen, met volle overtuiging,
en dat vereist een inspanning om de eigen partijdigheid te overwinnen.
Het werkelijke probleem van de democratie, dat wil zeggen van de politieke
vertegenwoordiging van het volk als geheel, kortweg volksvertegenwoordiging, is het bestaan van partijorganisaties.
Het probleem van de partijdigheid: kan men twee heren dienen?
Het volk is verdeeld. De stem van het volk vertelt vele en vaak tegenstrijdige verhalen. Het is geen probleem als deze verscheidenheid en verdeeldheid in de politieke arena verschijnt als een bonte verzameling partijdige
standpunten. Het is echter de taak van de volksvertegenwoordiging om
van al deze stemmen een voor alle partijen zo aanvaardbaar mogelijk geheel te maken. De vroege voorstellen voor een democratisch politiek bestel
zijn altijd uitgegaan van deze idee: de burgers kiezen andere burgers die
zij geschikt en bereidwillig vinden om het algemeen belang, de publieke
zaak, het welzijn van het volk te dienen. Partijvorming is echter onvermijdelijk gebleken: organisatorische verbanden voor burgers die de publieke
zaak willen dienen en bepaalde gezichtspunten vertegenwoordigen waren
als ondersteuning nodig. Partijen zijn echter een eigen leven gaan leiden,
ten koste van de oorspronkelijke
idee van democratie. Mensen die
Partijen zijn een eigen leven
in een politieke partij actief zijn en
gaan leiden, ten koste van de
daarin zelfs hun brood verdienen
en op een mooie loopbaan zinnen,
oorspronkelijke idee
krijgen de neiging om hun partij
van democratie
belangrijker te vinden dan het lot
van de rest van de wereld. De mens
is een zondaar, ik zei het al. Het gelamenteer van een politieke partij over
achtereenvolgende verkiezingsnederlagen getuigt in dit opzicht van een
verzwakt geloof in de democratie. Het lijkt alsof men niet wil aanvaarden
dat het volk blijkbaar in meerderheid iets anders wil, en alsof men ondanks
dat in het eigen gelijk blijft geloven. Alle politieke partijen hebben of krijChristen Democratische Verkenningen | Winter 2012
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gen de neiging om zich meer zorgen te gaan maken over hun eigen voortbestaan en hun machtsbasis, dan over de democratie zelf. Ik ben het dan
ook met de socioloog Willem Schinkel eens dat een politieke partij op zoek
naar ideeën en een identiteit een ongerijmdheid is. Er zijn eerst ideeën en
dan partijen, niet omgekeerd.5 Deze partijdige neiging leidt, tot het uiterste doorgedacht, juist in de richting van een burgeroorlog. De ‘gelovige’
democraat is echter alleen principieel in de aanloop naar de verkiezingen:
daar past de politieke retoriek van het grote gelijk en de polemiek tegen de
rampzalige voorstellen van andere partijen. De democratie draait echter
niet om gunstige verkiezingsuitslagen voor partijen, maar om het laten
weerklinken van de stem van het volk. Wanneer men dat niet ziet, is men
geen democraat!
Maar is de democratie wel de ware religie? Dat is geen onbelangrijke
vraag, aangezien er troonpretendenten voor de soevereine macht zijn. Het
klassieke probleem of men God meer moet dienen dan de Vorst (het christelijke voorbehoud bij staatsdienst), keert hier in een andere vorm terug.
Is het Volk wel de heilbrengende godheid die wij moeten dienen boven
alles, wiens Algemene Wil alle bijzondere willen moet doen verstommen?
Moeten wij niet de (christelijke, joodse, islamitische of andere) God nog
meer dienen dan het Volk? Kan het Volk in werkelijkheid niet voor de ‘antichrist’ staan, is democratie niet een vorm van afgoderij? Of is ‘de markt’
niet eigenlijk de werkelijke soeverein, zodat de financiële technocraten,
die de ondoorgrondelijke wegen van de markt kennen, de macht moeten
overnemen van het volk, wanneer dit onvoldoende inzicht blijkt te hebben
in het functioneren daarvan (dat wil zeggen de goddelijke stem niet weet
te ontcijferen, maar als het dolende volk van Israël in de woestijn in grote
vrees geraakt; Exodus 20: 18-19)? Of wat als het ecologische systeem van de
aarde uiteindelijk het laatste oordeel velt, maar de gelovigen in het Volk, in
de Markt, in de ene ware God daar blind voor zijn en de tekenen niet willen
verstaan? Deze vragen roepen een aanmerkelijk gecompliceerder beeld op.
We verlaten het eenvoudige monotheïstische model van de democratie,
waarin de stem van het Volk de plaats heeft ingenomen van de zich in het
Woord openbarende God. Er zijn vele goden. Het polytheïstische landschap verstoort de eenvoudige democratische orde: binnen de democratie
dienen politiek betrokken burgers andere soevereinen dan het Volk.
De publieke zaak: niet alleen algemeen belang, maar ook: gedeeld
vertrouwen
We raken hier wellicht de kern van de zaak en van de politieke constellatie
waarin we ons bevinden. Politiek is niet simpelweg dat wat gebeurt wan-
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neer mensen hun belangen op collectief vlak proberen veilig te stellen.
Politiek gaat ook niet simpelweg over het invoeren van regels die vanuit
welbegrepen eigenbelang een waarborg kunnen bieden voor het behartigen van de eigen belangen. Zou het daarbij blijven, dan zouden we geen
politieke gemeenschap zijn, maar een meer of minder geregelde markt
(uitwisseling van goederen en diensten). Een samenleving behoeft een
bepaald vertrouwen tussen mensen, en vertrouwen kan alleen ontstaan
door vertrouwdheid met het leven van anderen. Op kleine schaal ontstaat
dat vertrouwen vanzelf in de dagelijkse omgang van mensen – en daar kan
het ook ernstig verstoord raken. Gezamenlijke besluitvorming op grotere
schaal is echter evenmin mogelijk zonder vertrouwen. Ik hoef hierover
niet uit te wijden. Waar het hier om gaat is dat de vorming van vertrouwen
in gezamenlijke besluitvorming van de politiek actieve burgers vraagt de
publieke zaak te dienen. De houding van dienstbaarheid, van een mens die
getrouw de publieke ordeningen volgt (integriteit, respect voor de wet, oog
voor het algemeen belang, openheid, fatsoenlijk gebruik van macht, enzovoort), is een wezenlijk religieus aspect van de politieke orde, of van welke
maatschappelijke ordening dan ook. Men kan niet ongestraft blind blijven
voor dit religieuze aspect.
Tegelijk kennen mensen in een liberale democratie een grote vrijheid,
wat betekent dat zij tot op zekere hoogte heer en meester zijn over hun
eigen dienstbaarheid (hoe paradoxaal dat ook moge klinken). Er is ruimte
voor mensen om uit te maken welke ‘god’ zij willen dienen, dat wil zeggen
hoe zij gestalte willen geven aan een maatschappelijke verantwoordelijkheid, een verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor het grotere geheel.
Ieder verstandig mens weet dat geen enkele samenleving een hoge graad
van leefbaarheid bereikt, zonder de inspanning en inzet van mensen die
zich wijden aan belangrijke taken – of dat nu vrijwilligerswerk is of een rol
in maatschappelijke en politieke functies. Het religieuze aspect van een
samenleving is dat deze toewijding
aan ‘de publieke zaak’ op kleine of
Geen enkel deel van de samenle
grotere schaal zichtbaar, de waarving, geen enkele partij, geen en
dering daarvoor in allerlei vormen
kenbaar wordt gemaakt. Tegelijk
kel gezichtspunt, kan het alleen
moet deze dienstbaarheid een open
recht opeisen om vast te leggen
karakter hebben. Geen enkel deel
wie of wat wij moeten dienen
van de samenleving, geen enkele
partij, geen enkel gezichtspunt,
kan het alleenrecht opeisen om vast te leggen wie of wat wij moeten dienen. Dat die toewijding aan de publieke zaak er moet zijn, staat buiten kijf.
Er moet dus een tussenweg worden gevonden tussen deze noodzaak en het
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open karakter ervan. Het gevaar van openheid alleen is duidelijk: het wordt
onverschillig waarin mensen geloven en waarvoor zij zich willen inzetten.
Ieder moet zijn of haar ‘ding’ doen. Deze ‘vrijheid, blijheid’ bergt het gevaar in zich de religieuze dimensie van de samenleving te ondermijnen,
net zoals een meedogenloos behartigen van eigen belangen dat doet, of
het zich vastbijten in het eigen gelijk. Dat religie geen privézaak behoort
te zijn, betekent dus niet dat een bepaalde religieuze overtuiging het recht
moet hebben zich publiek te uiten, maar dat religie zelf een wezenlijk onderdeel is van het politieke stelsel. De democratie als cultus is de gezamenlijke viering van de toewijding van mensen aan de publieke zaak. De democratie vraagt om een taal die recht doet aan deze gewijde zaken.
Noten
1

Zie hoofdstuk 2 van mijn boek
Democratie als cultus (Amsterdam:
Boom, 2011).
2 nrc Handelsblad, maandag 29 oktober,
p. 2: ‘Niettemin is een kleine positie
voor het cda in Nederland niet onlogisch. De radicale ontkerkelijking heeft
structurele electorale gevolgen; kiezers
luisteren gelukkig niet meer naar pastoor of dominee bij het bepalen van
hun stem. Uiteindelijk schiet religie als
politiek bindmiddel tekort.’ De vraag is
dan: naar wie luisteren de kiezers dan
wel? Zijn er andere stemmen dan die
van pastoor en dominee die het waard
zijn gehoord te worden? Of luistert de
burger helemaal niet meer?
3 John Rawls, ‘The idea of public reason
revisited’, The University of Chicago Law
Review 64 (2007), nr. 3, p. 781.
4 In het debat in de Tweede Kamer op 31
oktober over het verslag van de informateurs blijkt ook een gevaarlijke kant

5

aan deze verzoenende taal: de oppositiepartijen hebben de grootste moeite
zich hiertoe te verhouden behalve door
zuur op te merken dat ze niet worden
gehoord, dat hun niets wordt gegund,
dat er geen bruggen in hun richting gebouwd worden. Helemaal geloofwaardig
klinkt dat niet, aangezien ze op de plaats
van een toekomstig kabinet nauwelijks
tot een ander vergelijk zouden kunnen
komen. Een regering die probeert recht
te doen aan alle partijen en zelfs beweert
dat te doen, maakt elke tegenspraak
problematisch. Spreken in naam van
de publieke zaak is iedere partij relativeren en haar een plaats toewijzen.
De kritische vraag blijft derhalve altijd
overeind welke mogelijkheden er zijn
om aan iedere partij recht te doen. Is er,
gegeven een bepaalde verscheidenheid
aan standpunten, slechts één evenwichtig vergelijk denkbaar?
Willem Schinkel, De nieuwe democratie.
Naar andere vormen van politiek. Amsterdam: De Bezige Bij, 2012.
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Het belang van de vorming van
democratisch burgerschap
Democratie moet niet versmald worden tot een besluitvor
mingsprocedure waarbij de meerderheid het voor het zeg
gen heeft of tot een optelsom van particuliere deelbelan
gen. Ze vraagt om meer dan het afbreken van autoritaire
machtsstructuren en het volop ruimte geven aan individu
ele zelfontplooiing. Ze vereist vorming en cultivering van
burgerschap, waarbij besef van algemeen belang, waarden
van de rechtsstaat en ruimte voor verschil tussen personen
en groepen centraal staan.
door Kars Veling
De auteur is directeur van ProDemos, Huis voor democratie en rechtsstaat.

Democratie is een historische verworvenheid die niet vanzelf spreekt,
en democratische burgers worden niet geboren. Onze samenleving heeft
daarom de opdracht de democratie levend te houden en de waarden ervan
over te dragen aan volgende generaties. Democratie is een opgave voor
opvoeding en onderwijs. Dit is kort gezegd de motivering van ProDemos,
Huis voor democratie en rechtsstaat, om veel energie te steken in educatieve activiteiten. Democratie moet je leren, het liefst in de vorm van een
ontmoeting met de praktijk of in een rollenspel. Daaraan werkt ProDemos
in Den Haag, maar ook ‘op locatie’ met scholen, gemeenten en rechtbanken.
Met deze taakopvatting wordt dus gekozen voor een brede opvatting
van het begrip democratie. Democratie betekent meer dan dat bestuurders
doen wat burgers willen. Democratie is meer dan besluitvorming door te
tellen wie de meerderheid heeft. Democratie gaat ook over zoiets als het
algemeen belang, over wetten die voor iedereen gelden, over rechten van
mensen, over ruimte voor verschil tussen personen en groepen.
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Vrijheid
De onderscheiding van een brede en een smalle opvatting van democratie
doet denken aan de wijze waarop Isaiah Berlin in 1958 het begrip vrijheid
analyseerde. In zijn beroemd geworden essay onderscheidt Berlin two
concepts of liberty. Vrijheid kan worden opgevat als de afwezigheid van
uiterlijke dwang, wat Berlin ‘negatieve vrijheid’ noemt. Daarnaast of daartegenover staat vrijheid ‘die voortkomt uit de wens van het individu om
meester over zichzelf te zijn’.1 Daarbij gaat het om meer dan ‘vrijheid van’.
‘Vrijheid tot’ is de mogelijkheid van mensen om hun leven in te richten
volgens hun eigen keuzes, volgens hun bewuste bedoelingen en niet door
oorzaken die hen als het ware van buitenaf overvallen. Deze ‘positieve vrijheid’ is spannend, omdat die verbonden is met persoonlijke keuzes, met
een normatieve visie op de mens en ook op de samenleving. Berlin wijst
erop dat ideeën over ‘positieve vrijheid’ daarom ook kunnen verworden
tot onderdrukkende ideologieën in de handen van machthebbers die voor
anderen willen uitmaken wat het goede leven is.
Of de terminologie van Berlin (‘negatieve’ en ‘positieve’ vrijheid) wel zo
gelukkig is, valt te betwijfelen. Je zou eruit kunnen afleiden dat negatieve
vrijheid verwerpelijk is en vervangen zou moeten worden door positieve
vrijheid. Dat is duidelijk niet het geval. Negatieve vrijheid, vrijheid van
externe beperkingen is heel belangrijk, in zekere zin een noodzakelijke
voorwaarde voor positieve vrijheid. Het gaat Berlin erom dat vrijheid meer
is. Vrijheid moet worden begrepen als een breed concept dat verbonden
is met wat redelijk is, met verantwoordelijkheid en daarmee ook met het
besef dat individuen samen vorm geven aan een gemeenschap waarin ook
anderen hun eigen keuzes kunnen volgen. Hier zie ik de analogie met de
benadering van het begrip democratie. ‘Brede democratie’ moet net als
positieve vrijheid niet blijven steken in de afwijzing van wat mij belemmert in het nastreven van mijn eigenbelang. Een samenleving waarin mensen hun bestaan naar eigen overtuiging vorm en richting kunnen
Positieve vrijheid biedt net als
geven vraagt om een democratisch
breed opgevatte democratie
ethos, om een besef dat vrijheid van
ruimte voor verschillen en voor
ieder een algemeen belang is en
verandering van opvattingen
gezamenlijke inspanning vraagt.
Positieve vrijheid biedt net als
breed opgevatte democratie ruimte voor verschillen en voor verandering
van opvattingen.
Een andere parallel is dat zowel positieve vrijheid als brede democratie
kwetsbaar is. Ze vragen veel van mensen. Politiek kan gemakkelijk wor-
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den versmald tot behartiging van deelbelangen. Populisme kan de wind
in de zeilen krijgen doordat kiezers wordt voorgespiegeld dat hun directe
eigenbelang zal worden bevredigd. Daarmee wordt democratie verkeerd
begrepen. Omgekeerd kan brede democratie ook worden gemanipuleerd
wanneer een ‘algemeen belang’ wordt aangeroepen om vrijheid en medezeggenschap in te perken.
Dat betekent dus dat smalle democratie zeker niet gediskwalificeerd
moet worden. Politiek gaat zeker ook over belangen, en besluiten nemen
bij meerderheid van stemmen is een wezenlijk onderdeel van iedere democratie. Democratie moet echter meer zijn.
Democratie als emancipatie
Vanouds wordt met democratie de staatsvorm bedoeld waarin een volk
beslissende invloed heeft op het bestuur. Democratie verschilt dus wezenlijk van autocratie, waarin de macht zonder begrenzing in handen is van
de vorst en vervolgens van degenen die hij aanwijst. Democratie betekent
dus zeggenschap van mensen over de manier waarop ze geregeerd worden.
Democratie betekent beperking van de zeggenschap van machtigen, zelfbeschikking van gewone mensen. Deze connotatie van ‘democratie’ wordt
bevestigd in wat we bedoelen met ‘democratisering’. Democratisering is
de zeggenschap van mensen vergroten, tegenover bestuurders, tegenover
de heersende machten, tegenover dwang van systemen. Democratisering
is het proces dat een autoritaire samenleving wil veranderen in een samenleving waarin mensen over meer autonomie beschikken. Deze aanduiding
van de betekenis van ‘democratie’ maakt duidelijk waarom het woord een
positieve lading heeft. Autonomie betekent vrijheid. Zelfbeschikking betekent ruimte om zonder dwang van buiten eigen keuzes te maken.
In de democratiseringsgolf van de jaren zestig en zeventig van de vorige
eeuw kreeg het aspect van de emancipatie alle nadruk. Democratisering
betekende fel verweer tegen autoriteit en afkeer van conformisme. In
extreme vorm uitte de democratiseringsideologie zich in ideeën over antiautoritaire opvoeding, waarbij in principe elke inmenging in de ontwikkeling van een kind ontoelaatbaar werd gevonden. Mondigheid was echter
een breed levend ideaal. Voor velen was mondigheid een sleutelwoord voor
opvoeding en democratisch burgerschap.
De bundel Opvoeding tot mondigheid van Theodor Adorno, die verscheen
vlak na zijn dood in 1969, vertolkte de argwaan tegenover elke vorm van heteronomie in maatschappelijke verhoudingen. Adorno – in 1934 uit Duitsland
geëmigreerd – had gezien hoe gevaarlijk conformisme kan zijn. In de jaren zestig stelde Adorno met zorg vast dat de maatschappij nog altijd ‘individuatie’
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heel moeilijk maakt. Hij zag identificatie van mensen met collectiviteiten nog
steeds als een reëel gevaar waartegen de opvoeding weerbaar moest maken.
Een voorbeeld van een Nederlandse auteur die met verwante ideeën
grote invloed kreeg is Herman Milikowski. Zijn proefschrift uit 1961
beleefde onder de titel Lof der onaangepastheid in de loop van de jaren zestig en zeventig tien drukken. De titel is programmatisch. De geschiedenis
van de mensheid is ten diepste te typeren als een emancipatieproces, waarvan onaangepastheid de motor is. Ontplooiing van de persoonlijkheid zag
Milikowski als de sleutel van maatschappelijke ontwikkeling.
Meer dan ‘negatieve vrijheid’
Goed beschouwd heeft democratie in deze klassieke zin het karakter van
wat ik smalle democratie noemde. Zoals gezegd is dat te weinig. Democratie als het ontbreken van dwang is essentieel, maar niet genoeg. Democratie betekent dat de volkswil gehoor krijgt, maar niet zonder de clausule van
ruimte voor verschillen en van mensenrechten.
De pedagoog Micha de Winter kiest diezelfde lijn in zijn pleidooi voor
democratie als leidend ideaal in de opvoeding. Hij betoogt dat in de opvoeding het perspectief van het individu niet allesbepalend mag zijn. Opvoeding moet zeker ruimte bieden aan ‘het ontwikkelen van een eigen identiteit, zelfstandig kunnen functioneren, gelukkig worden en je talenten
ontplooien’, maar deze vertrouwde doelen van de opvoeding moeten niet
eenzijdig worden begrepen in termen van negatieve vrijheid. ‘Wat in dit
rijtje ontbreekt, en dat vind ik zorgwekkend, is het “algemeen belang” als
opvoedingsdoel’, zei De Winter in 2005 in zijn inaugurele oratie.2 Democratie gaat over samenleven, over bejegening van anderen op een respectvolle manier. De Winter schrijft in zijn boek Verbeter de wereld, begin bij
de opvoeding uit 2011 dat democratie vraagt om ‘a democratic way of life’.3
Net als in 2005 zegt hij: ‘De democratie kan misschien in haar essentie
wel omschreven worden als een samenlevingsvorm die erop is gericht om
conflicten tussen individuen en/of groepen op een humane, geordende en
vreedzame manier op te lossen.’4
Correctie op eenzijdige visie op democratie
De Winter is overtuigend met zijn aanvullingen op doelen van de opvoeding die vooral georiënteerd zijn op de ontplooiing van het individu. Wat
hij zegt is een belangrijke verbreding van het begrip democratie. We moeten ons daarbij wel realiseren dat deze betekenisverbreding iets zegt over
de tijd waarin we leven. Dat die verbreding als waardevol wordt herkend,
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impliceert een veranderde oriëntatie. Ik denk dat de door De Winter en
ook door anderen geuite zorg over gebrek aan een ‘democratic way of life’
in onze samenleving een reactie is op de democratiseringsbeweging in
de vorige eeuw. In die turbulente periode lag de nadruk beslist niet op het
‘algemeen’ belang als kern van democratie. Het algemeen belang werd
door pleitbezorgers van democratisering destijds toch vooral gezien als
het verhulde belang van de heersende macht.
Uiteraard betekende de nadruk op individuele mondigheid en onaangepastheid bij Adorno en Milikowski en hun sympathisanten allerminst dat er
geen aandacht was voor maatschappelijke verantwoordelijkheid. Integendeel,
kun je zeggen. Maatschappelijk engagement werd gezien als essentiële drijfveer van bijvoorbeeld opvoeding en wetenschap. Het punt is dat optimistisch
werd aangenomen dat individuele ontplooiing maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef zou voortbrengen. Sterker nog, autonomie van individuen
werd – meer of minder expliciet – beschouwd als een voorwaarde voor een
vrije samenleving waarin voor iedereen ruimte is.
Maar na het hoogtij van het antiautoritaire denken werd duidelijk dat
Na het hoogtij van het anti
het zo simpel toch niet ligt. Het besef
van een ‘algemeen belang’ komt niet
autoritaire denken werd dui
altijd spontaan tot stand. Erkenning
delijk dat het besef van een
van rechten van wie niet politiek cor‘algemeen belang’ niet altijd
rect denkt of handelt is niet vanzelfspontaan tot stand komt
sprekend gegarandeerd. Democratie
kan gemakkelijk worden misverstaan
als een voertuig voor het nastreven van particuliere of groepsbelangen. Moet
niet worden overwogen dat mensen van nature misschien wolven voor elkaar
zijn, zoals Thomas Hobbes betoogde? Hoe het ook zij, duidelijk werd dat het
levend houden van een besef van ‘algemeen belang’ inspanning vraagt.
De stelling dat democratie breed moet worden opgevat komt voort uit dit
besef. Positieve vrijheid vraagt naar waarden buiten het directe eigenbelang.
De Winter pleit voor ‘positieve vrijheid’, voor ‘brede democratie’. ‘We moeten veel meer met kinderen en jongeren spreken over hun idealen, over hun
identiteit, over de manier waarop zij de samenleving ervaren en haar zouden
willen veranderen. Over positieve vrijheid kortom.’5 Daarmee neemt De
Winter stelling in een historisch debat over vrijheid en democratie.
Rechtsstaat
Deze stellingname wordt ook weerspiegeld in de ondertitel van ProDemos. ProDemos is het Huis voor democratie en rechtsstaat. Wie het begrip
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democratie breed opvat kan die aanvulling misschien wel missen, maar
het is niet verkeerd om in de naam van de instelling die als missie heeft
de democratie te promoten expliciet duidelijk te maken dat het gaat om
‘brede democratie’. De wil van een meerderheid kan als zodanig ook
gevaarlijk kan zijn, namelijk als de rechtsstaat niet wordt gerespecteerd.
In dit verband is het verhelderend wat Francis Fukuyama zegt in zijn
magistrale studie De oorsprong van onze politiek. Fukuyama beschrijft de
historische ontwikkeling van samenlevingen en staten in verschillende
delen van de wereld, en laat zien hoe belangrijk het is dat de feitelijke
macht van familiehoofden of leiders van clans in de loop van de tijd wordt
gezien als onderworpen aan een rechtsorde. Voor een vreedzame samenleving op grotere schaal is de overtuiging nodig dat regels ook gelden voor
wie de macht heeft en zelfs voor wie buiten de eigen kring staat. Fukuyama denkt daarbij heel concreet aan bescherming van het leven van mensen en aan het recht op eigendom. Macht wordt gezag wanneer deze door
recht wordt gelegitimeerd.
Deze ontwikkeling is volgens Fukuyama wereldwijd ondersteund door
religie. Het ontstaan van grootschaliger samenlevingen is afhankelijk
van macht die verder reikt dan fysiek overwicht. Politieke macht berust
op erkenning, ‘op de mate waarin een leider of instelling als legitiem
wordt gezien en het respect van een groep volgelingen kan afdwingen’.6
In de geschiedenis van Europa is daarbij de onderscheiding van en vaak
ook de strijd tussen de staat en de kerk van groot belang geweest. Voor de
moderne rechtsorde in de westerse wereld is het heel belangrijk dat ‘door
het bestaan van een opzichzelfstaand religieus gezag […] heersers gewend
[raakten] aan het idee dat zij niet de ultieme bron van het recht waren.’7 De
macht van autocratische vorsten wordt daardoor gerelativeerd. Fukuyama
trekt die conclusie ten aanzien van de macht van autocratische vorsten,
maar hetzelfde geldt voor de macht van de helft plus één. Een brede democratie die oog heeft voor het algemeen belang, ook als dat niet samenvalt
met het belang van de meerderheid, krijgt steun door het geloof in een
overstijgende rechtsorde.
Gedeeld belang
Hoe dat ook zij, werken aan een breed opgevatte democratie vraagt om aandacht voor een algemeen belang. Voor De Winter is dat algemeen belang
ook te typeren als gedeeld belang. Hij formuleert dat zo, omdat hij onderscheid wil maken tussen opvoeding in democratie en moraliseren. ‘Voor
westerse maatschappijen laat het zich definiëren als het in stand houden
en ontwikkelen van de democratie, uitgaande van de gedachte dat de
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meeste burgers dit systeem prefereren boven de dictatuur en het dus een
grootste gemene deler van belangen vormt.’8 Dat is iets anders dan moraliseren. Voor een gezamenlijk werken aan democratie in brede zin is consensus over de moraal niet nodig, zegt De Winter. Een belangrijke reden is dat
democratie een samenleving met verschillen en zelfs met botsende opvattingen mogelijk maakt. Deze wijze van benaderen is sympathiek, maar kan
ook een spanning verhullen. Opkomen voor het recht van minderheden
is een morele keuze, die door de meerderheid niet altijd vanzelfsprekend
wordt gevolgd.
Democratie is inderdaad een historische verworvenheid die een algemeen belang vertegenwoordigt. Dit concreet maken in educatieve programma’s is spannend en zeer de moeite waard. Democratie is meer dan
de bereidheid om de regels van meerderheidsbesluitvorming te accepteren. Het gaat er in de democratie om dat mensen oog hebben voor elkaars
belangen. Dus behoort ook de verdediging van de rechten van minderheden tot de kernwaarden van de democratie.
Noten
Isaiah Berlin, Twee opvattingen van vrij
heid. Amsterdam: Boom, 2010, p. 25.
2 Micha de Winter, ‘Democratie-opvoeding versus de code van de straat’, in:
Micha de Winter, Thomas Schillemans en
Rienk Janssens (red.), Opvoeding in demo
cratie (pp. 11-32). Amsterdam: swp, 2006.
3 Micha de Winter, Verbeter de wereld,
1

begin bij de opvoeding. Vanachter de
voordeur naar democratie en verbinding.
Amsterdam: swp, 2011.
4 De Winter 2011, p. 93.
5 De Winter 2011, p. 27.
6 Francis Fukuyama, De oorsprong van
onze politiek. Amsterdam: Contact, 2011,
p. 63.
7 Fukuyama 2011, p. 316.
8 De Winter 2011, p. 93.
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De noodzaak van
checks-and-balances tussen
de staatsmachten
De staatsmachten dienen elkaar door een systeem van
checks-and-balances te controleren. Volgens de aan onze
Grondwet ten grondslag liggende theorie van het regimen
mixtum betekent dit dat het democratische element in het
staatsbestel in balans moet worden gehouden door een aris
tocratisch en monarchaal element en vice versa. Tegen deze
achtergrond geeft het voorstel om de formateur voortaan niet
meer door de Koning te laten benoemen, blijk van een beperk
te kijk op democratie.
door Bart Fleuren
De auteur is advocaat.

Op 27 maart 2012 besloot de Tweede Kamer om haar Reglement van
Orde aan te passen.1 Volgens artikel 139a en b van het Reglement van Orde
wordt de formateur voortaan ‘benoemd’ door de Tweede Kamer en niet langer door de Koning,2 zoals kan worden afgeleid uit het recht van de Koning
om de Ministers te benoemen (artikel 43 Grondwet).3 Bij de kabinetsformatie van september 2012 werd dit voor het eerst in de praktijk gebracht:
de Tweede Kamer ‘benoemde’ Kamp en Bos als verkenners· en wees daarop
Rutte als formateur aan.4 De Koning en de Eerste Kamer werden slechts
van de resultaten op de hoogte gesteld.
Opvallend aan deze wijziging is dat de Eerste Kamer en de Raad van
State, die normaliter ook bij de (in)formatie betrokken zijn, formeel niet
gehoord zijn over deze beoogde wijziging van het staatsrecht, en dat
terwijl de Koning voorafgaand aan de benoeming van een kabinets(in)
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formateur ook de vicepresident van de Raad van State en de voorzitter van
de Eerste Kamer hoort over de uitslag van de verkiezingen. Door verschillende Kamerleden is betoogd dat wijziging van het Reglement van Orde
onvoldoende grondslag is voor de afschaffing van de rol van de Koning.5
Daarom is de vraag opgeworpen of de afschaffing van de rol van de Koning
bij de (in)formatie wel rechtsgevolg heeft.6 Zoals de vicepresident van de
Raad van State in 2006 nog benadrukte, heeft een wijziging van het Reglement van Orde immers geen extern werkend effect.7
De ‘revolutie’ van 27 maart 2012 is illustratief voor een groeiende
maatschappelijke trend in de opvatting van democratie. Daarin lijkt de
Tweede Kamer te worden gezien als hét orgaan dat de volkswil vertegenwoordigt en dat (daarom) hoger staat dan de Koning, de Eerste Kamer en
de Raad van State. Deze opvatting gaat eraan voorbij dat ook de Eerste
Kamer, de Raad van State en de Koning – de twee laatste via de Grondwet
– democratisch gelegitimeerd zijn. Het is daarnaast zeer de vraag of het
wenselijk is dat de Tweede Kamer eenzijdig de rol van de Koning bij de
(in)formatie kan wijzigen.
De theorie van het regimen mixtum
Volgens de aan onze Grondwet ten grondslag liggende gedachte staat de
Tweede Kamer immers niet boven de andere staatsorganen. Het uitgangspunt van de Grondwet, zoals bij de laatste algehele Grondwetsherziening
in 1983 tot uitdrukking kwam, is dat het Nederlandse staatsbestel zodanig
is ingericht dat ‘de diverse staatsorganen tot samenwerking gedwongen
[worden] teneinde ongecontroleerde macht onmogelijk te maken’.8 Volgens die gedachte dient geen enkel orgaan de overhand te hebben en dienen de verschillende organen op voet van gelijkheid met elkaar te regeren.
De gedachte die hierin tot uitdrukking komt is dat de democratie in
ongebreidelde vorm geen rechtvaardige en duurzame staatsvorm is. Zoals
Thorbecke (1798-1872) het in zijn Narede (1869) verwoordde: ‘De constitutionele Monarchie kent éénen absoluten wil niet; zij bestaat in een verband
van elkander wederkeerig beperkende organen, aangelegd om met vrijheid
zamen te werken tot eene wetgeving en een bestuur, die aan de eischen van
een juist, regtvaardig, nationaal verstand beantwoorden.’9 Nederland kent
weliswaar een parlementaire democratie, maar dus geen absolute. Want, zo
schrijft Thorbecke: ‘Is het alleen de vraag, wat het volk of de meerderheid
wil, dan vervalt de vraag naar hetgeen regt, waar, goed en uitvoerbaar is.’10
In hedendaagse termen uitgedrukt moet de democratie worden begrensd
door de rechtsstaat om een rechtvaardige en daarmee duurzame ordening
te bewerkstelligen. Meerderheden hebben in moeilijke en minder moeilijke
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tijden de neiging om minderheden te onderdrukken of zelfs te vernietigen.
Om dat te voorkomen, moet de staat zo worden ingericht dat de grondrechten van burgers worden gerespecteerd. Een middel daartoe is dat de met
staatsmacht bekleedde personen en instituties nooit de overhand op elkaar
mogen krijgen. De gedachte is dat ‘power tends to corrupt, and absolute
power corrupts absolutely’.11 De staatsmachten dienen elkaar daarom door
middel van een systeem van checks-and-balances te controleren. Volgens de
aan onze Grondwet ten grondslag liggende theorie van het regimen mixtum
(gemengd regime) betekent dit dat het democratische element in het staatsbestel in balans moet worden gehouden door een aristocratisch en monarchaal element en vice versa. Het aristocratische element, door Thorbecke ook
‘de aristocratie van het verstand’ genoemd, zorgt ervoor dat de wil van de
meerderheid binnen de perken van de rechtsstaat blijft.12 Het monarchale
element is gelegen in de eenheid van de staat en het gezag dat daaruit voortvloeit voor het handelen van de wetgevende, bestuurlijke en rechtsprekende
macht. Het democratische element in ons stelsel is daarmee het uitgangspunt van wetgeving en bestuur, maar dit heeft niet het laatste woord. Het
aristocratische en monarchale beginsel, belichaamd in onder meer de Eerste
Kamer en de Koning, beperken het en vullen het aan.
De Eerste Kamer

In 1815 werd de Eerste Kamer nood
zakelijk geacht, omdat één kamer
gemakkelijk ten prooi kan vallen
aan de overheersing door een wre
de of welsprekende politicus

In 1815 werd de Eerste Kamer noodzakelijk geacht, omdat één kamer
gemakkelijk ten prooi kan vallen
aan de overheersing door een wrede
of welsprekende politicus: ‘eene
kamer wordt doorgaans maar door
weinig menschen geregeerd, door
de welsprekendheid van den een of de wreedheid van den ander, b.v. Robespierre en Mirabeau; dit leert ook overal de geschiedenis; daarom twee
kamers.’13 Het is haar bijzondere taak om ‘in moeilijke tijden aan de driften heilzame palen te stellen’ en ‘aan de natie een volkomene zekerheid te
waarborgen tegen alle willekeurige uitbreiding van gezag’.14
Ook in onze tijd zijn deze woorden actueel. Bij de Grondwetsherziening
van 1983 werd de Eerste Kamer in stand gehouden, omdat zij een ‘waardevolle aanvullende toetsing [verricht] die een eigen karakter heeft’.15 Bij die
aanvullende toetsing dient de Eerste Kamer zich terughoudend op te stellen
om zich door politieke motieven te laten leiden. Dat neemt echter niet weg
dat het wenselijk is dat de Eerste Kamer haar toetsing van wetsvoorstellen op
uitvoerbaarheid, doelmatigheid en handhaafbaarheid intensief verricht en
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zich daarbij onafhankelijk opstelt jegens de indiener van een wetsvoorstel.
Ook het belang van de Eerste Kamer bij de controle van het regeringsbeleid kan vanuit het oogpunt van checks-and-balances niet worden onderschat. Het kabinet weet zich immers middels het regeerakkoord verzekerd
van steun van de meerderheid van de Tweede Kamer. Daarnaast komt het
zelden voor dat Tweede Kamerleden inhoudelijk afwijken van de lijn van
hun geestverwanten in het kabinet. Het is dus de vraag in hoeverre de
Tweede Kamer voldoende kan worden vertrouwd om haar taak als controleur van het regeringsbeleid onafhankelijk uit te oefenen. Geestverwanten van de kabinetsleden in de Eerste Kamer zijn niet gebonden aan het
regeerakkoord en hebben derhalve een onafhankelijkere positie ten overstaan van het kabinet. Zeker als de Eerste Kamer een andere samenstelling
heeft dan de Tweede Kamer is het vanuit het oogpunt van checks-andbalances wenselijk dat zij zich – weliswaar vanuit het bijzondere karakter
van haar toetsing – waar nodig kritisch opstelt jegens de Regering.
De Eerste Kamer ontleent haar legitimatie welbeschouwd dus aan het
feit dat zij een tegenwicht kan bieden aan het kabinet (en de daarmee eensgezind optrekkende meerderheid in de Tweede Kamer). De enkele omstandigheid dat de Eerste Kamer in geringer opzicht dan de Tweede Kamer
democratisch is gelegitimeerd vanwege de indirecte verkiezing van haar
leden, betekent derhalve niet dat de Eerste Kamer ondergeschikt is aan de
wil van de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft immers een bijzondere
taak om de democratische rechtsstaat te beschermen tegen de uitwassen
van de democratie. In dat opzicht vertegenwoordigt zij niet alleen een
democratische, maar ook een aristocratische functie in ons staatsbestel.
De Koning
Ook de positie van de Koning in ons staatsbestel kan vanuit het perspectief van checks-and-balances niet worden onderschat. Omdat de Koning
onschendbaar is en de Ministers verantwoordelijk zijn, stijgt de Koning
De Koning is in een onrustige
boven de partijen uit. Daarmee is de
Koning in een naar haar aard onrusdemocratie een rustpunt, dat
tige democratie een rustpunt, dat
middelpuntvliedende krachten
middelpuntvliedende krachten tot
tot bedaren kan brengen
bedaren kan brengen.16 Het gegeven
dat ons staatshoofd niet gekozen
is, geeft een zekere rust en continuïteit die ontbreekt in systemen waarin
het staatshoofd periodiek wordt gekozen.17 De onschendbaarheid van de
Koning geeft partijen daarnaast de mogelijkheid om het regeringsbeleid
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te bekritiseren zonder weerslag op de positie van het staatshoofd. Dit geeft
het democratische proces in Nederland minder beladenheid dan in andere
landen, waardoor er potentieel meer ruimte is voor de inhoud.
Ernst Hirsch Ballin heeft er recentelijk op gewezen dat ook de Koning
in ons staatsbestel een tegenwicht vormt tegen de ‘verabsolutering van
het democratisch meerderheidsprincipe’.18 Dit uit zich onder meer in het
recht van de Koning om ‘to be consulted, to encourage, to warn’ uit hoofde
van artikel 42 van de Grondwet.19 In praktische zin komt dit tot uiting in
het wekelijkse overleg met de minister-president. De ministeriële verantwoordelijkheid brengt met zich dat de Koning terughoudend gebruikmaakt van zijn adviesrecht. Daarbij zal de Koning zich niet moeten laten
leiden door politieke motieven en een minister alleen mogen aanspreken
‘op de basisprincipes van democratisch rechtsstatelijk bestuur zoals de
betrouwbaarheid van de overheid en de integere afwikkeling van de beslissingen die met een koninklijke toespraak […] of ambtshandeling aan de
burgers kenbaar worden gemaakt’.20
In sommige omstandigheden mag de Koning echter meer dan slechts
adviseren of waarschuwen, bijvoorbeeld in het geval van een ongrondwettige machtsgreep van een minister of de Tweede Kamer.21 De praktijk
wijst uit dat veel minister-presidenten het adviesrecht van de Koning in
crisistijd bijzonder hebben gewaardeerd. In de woorden van oud-ministerpresident Willem Drees: ‘Koninginnen doen weleens verstandige dingen
tegenover ministers die soms meer politieke motieven hebben.’22 Dit wekt,
gezien de vorming die voorafgaat aan het Koningschap en de ernst waarmee deze taak in de recente geschiedenis is opgevat, geen verbazing.
De Koning wordt ook wel aangeduid als de beschermer van ‘constitutionele zeden’.23 Deze rol komt mede tot uiting bij de kabinets(in)formatie,
die erop is gericht om de vertaling van een verkiezingsuitslag naar een
stabiele Regering ordelijk te laten verlopen. Een voorwaarde voor een stabiele Regering is dat de Staten-Generaal voldoende vertrouwen hebben in
het kabinet, dat door de Koning wordt benoemd. De Koning ziet daarop toe
door alle betrokken partijen te horen en zich te laten adviseren. Omdat de
Regering niet alleen het vertrouwen van de Tweede Kamer, maar ook van de
Eerste Kamer behoeft, is het wenselijk dat de (in)formatie wordt gecoördineerd door een van beide Kamers onafhankelijke derde. Wie kan deze taak
met meer onafhankelijkheid vervullen dan de Koning?
De belangrijkste rol van de Koning is dat hij de eenheid van de staat symboliseert en daarmee gezag verleent aan de handelingen van de wetgevende,
uitvoerende en rechtsprekende macht. In het (in)formatieproces komt dit
tot uiting doordat hij (symbolische) legitimatie verschaft aan de machtswisseling.24 Die machtswisseling is democratisch gelegitimeerd door de
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verkiezingen van de Tweede Kamer en verkrijgt daarnaast een historische
c.q. staatkundige legitimatie door de Koninklijke benoeming.25 Deze is van
belang, omdat burgers zich na de verkiezingen moeten neerleggen bij het
feit dat zij geregeerd worden door personen op wie zij niet gestemd hebben
en die mogelijk beleid voeren waartegen zij weerzin voelen. Een democratie
werkt alleen zolang burgers bereid zijn om dat te accepteren. Door de Koning
verder op afstand te plaatsen van de (in)formatie vermindert ook het gezag
van de benoeming. De constatering dat het gezag van politici in de laatste
jaren is gedaald, maar dat het gezag van de Koning juist gestegen, maakt het
wenselijk om de rol van de Koning bij de (in)formatie te behouden.26
Conclusie
De ‘revolutie’ van 27 maart 2012 geeft zowel qua vorm als qua inhoud blijk
van een te beperkte kijk op democratie. Hoe verhoudt de wijziging zich
tot de gelijkwaardige positie van de Tweede Kamer aan de Eerste Kamer,
de Raad van State en de Koning? Wat te doen bij impasses? Vergroot of
verkleint de rol van de Koning bij de (in)formatie de legitimiteit van een
nieuw kabinet? De Tweede Kamer heeft bij de wijziging onvoldoende oog
gehad voor deze vragen. Daarnaast heeft de Tweede Kamer de kwestie, door
haar in het Reglement van Orde te regelen, ten onrechte onttrokken aan
de beschermers van de ‘constitutionele zeden’, die er juist voor zijn om te
behoeden voor constitutionele misstappen. De indieners van het voorstel
hebben daarmee miskend dat de rol van de Koning bij kabinets(in)formatie
volgt uit artikel 43 van de Grondwet en niet rechtsgeldig kan worden beperkt
door een wijziging van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer. Om
dit gebrek te herstellen kunnen de indieners alsnog een procedure tot wijziging van de Grondwet entameren. Daarmee kunnen zij laten zien dat ook de
Tweede Kamer ‘pal staat’ voor de rechtsstaat en de wijze waarop daaraan in
Nederland uitvoering wordt gegeven, en dat ook zij trouw zijn aan de Grondwet, zoals zij tenslotte bij hun beëdiging hebben gezworen.
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Internet en democratie:
versterken ze elkaar of toch niet?
De democratie na het internet is een andere is dan die voor het
internet. Het biedt ongekende mogelijkheden, zoals de uitwis
seling van informatie en ideeën. De mensen, nu meer gespecia
liseerd en gefragmenteerd dan vroeger, ontplooien zich, weten
meer en organiseren zich in verschillende vormen en rond
verschillende onderwerpen. Volgens sommige denkers zal de
traditionele politiek door deze ontwikkeling zelfs voor de bijl
gaan. De groeiende diversiteit die ontstaat uit het gebruik
van nieuwe technologieën zal het partijgecentreerde politie
ke systeem doen verslappen. Beleidsmakers zouden moeten
nadenken over de vraag hoe technologie kan worden gebruikt
om bepaalde democratische mechanismen te vitaliseren.
door Paul De Hert
De auteur is hoofddocent bij het Tilburg Institute for Law, Technology, and Society aan
de Universiteit Tilburg.

Heeft het internet een impact op de democratie? Die vraag staat
centraal in deze bijdrage. Dit artikel is bescheiden opgevat, want met dit
ruime thema kan je alle kanten op. We blijven stilstaan bij bepaalde opgewekte visioenen over de democratie na de introductie van het internet,
waarop we het belang beklemtonen van empirisch onderzoek én reflectie
over technologie bij dat onderzoek. De wisselwerking tussen mens en technologie is niet eenzijdig op te vatten en bijgevolg staan we voor ontwikkelingen die we niet geheel kunnen overzien. Een tweede of derde levensmogelijkheid voor de democratie valt alleszins niet uit te sluiten. De bijdrage
eindigt met suggesties voor wetenschappelijk democratieonderzoek en
voor democratische beleidsvorming.
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Een dik democratiebegrip
Ervaring leert dat het erg gevaarlijk is om over een onderwerp te schrijven
vanuit het perspectief van de democratie, zonder ergens uitgebreid in te
gaan op het begrip democratie. In tegenstelling tot politici en politieke
wetenschappers neigt mijn kaste, die van de juristen, ertoe dit begrip niet
al te veel op te blazen, maar het te plaatsen naast het begrip van de rechtsstaat.1 In een democratische rechtsstaat zorgt de component rechtsstatelijkheid ervoor dat in geschillen het recht het laatste woord heeft (en niet
brute kracht of manipulatie) en dat voor de burger altijd een weg openstaat
naar de rechtbank. De component democratie garandeert politieke deliberatie, participatie en engagement door en van burgers die via opvoeding
en praktijk in staat worden gesteld redelijke argumenten naar voren te
schuiven en aan te horen en via een of andere procedure (soms gebaseerd
op de meerderheidsregel) knopen door te hakken.2 Edwards, die heel hard
‘zit’ op de interpretatie van democratie als participatie, identificeert de
volgende vijf democratiemomenten: zich informeren, debat, agenda meebepalen, coproductie en meebeslissen.3
Met dit ‘redelijk dik’ democratiebegrip valt het niet moeilijk te zien hoeveel verbanden gelegd kunnen worden tussen het medium van het internet
en de democratie. Sociale wetenschappers, zoals Edwards, tonen aan dat
het internet gebruikt kan worden bij elk van de vijf participatiestappen, en
dit zowel in het domein van de institutionele politiek als in het domein van
het institutionele maatschappelijk middenveld en in het domein van de
vrije maatschappelijke participatie (denk maar aan discussiefora). Uit het
onderzoek van deze wetenschappers blijkt dat het internet wel degelijk een
impact heeft, al is deze niet in alle drie de domeinen even groot en weegt
deze niet in dezelfde mate op de vijf democratiemomenten.4 Edwards
concludeert voorzichtig, te voorzichtig naar mijn smaak, dat er een verbreding is van de participatie,5 maar dat er institutionele weerstanden zijn
tegen de nieuwe participatievormen waarvan de resultaten echte doorwerking moeten hebben in politieke beslissingen.
Internet, vooruitgangsgeloof en technologiedeterminisme
Bij nader inzien hoeft zo’n machtsanalyse niet te verwonderen. Macht laat
zich alleen veroveren en het bestaan van internet op zich is niet voldoende
voor het kunnen uitoefenen van macht. Daartegenover staat dat deze
nuchtere analyses wellicht tekortschieten in het vatten van de impact van
technologie. Voor sommigen is technologie meer dan louter instrument,
doch ook een zelfstandige bron van ontwikkelingen. Ik voel me erg tot
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deze zienswijze aangetrokken en geniet dan ook met volle teugen van het
rijke wetenschappelijke werk van Nederlandse bestuurskundigen zoals
Paul Frissen, Valerie Frissen, Stavros Zouridis en Victor Bekkers. In hun
werk is de inwerking van het internet op onze democratische samenleving
meer dan louter faciliterend, en bij allen worden er boeiende evoluties
onderkend die er geen twijfel over laten bestaan dat de democratie na het
internet een andere is dan die ervoor. Het radicaalst is de Tilburgse hoogleraar Paul Frissen. In zijn boeken,
bijvoorbeeld in De lege staat (1999)
De mogelijkheden van de
en De staat (2002), wijst hij op de
techniek maken het mogelijk een
verminderende rol van betekenis voor de overheid in deze eeuw.
toekomst te schetsen zonder al te
Onder meer de mogelijkheden van
veel overheid
de techniek maken het deze auteur
mogelijk een toekomst te schetsen
zonder al te veel overheid, op welk niveau ook. Er hoeft doodeenvoudig niet
al te veel geregeld te worden, aldus Frissen; de maatschappij zal zichzelf
wel ontwikkelen, zonder overheid.
Frissens positie kan gekenmerkt worden door enerzijds vooruitgangsgeloof en anderzijds een reeds eerder genoemd geloof in de eigen invloed
van technologie op de mens. Beide componenten zijn het waard om nader
bekeken te worden.
In de eerste plaats het vooruitgangsgeloof. Het is het geloof dat we kennen van meester Settembrini uit Thomas Manns De toverberg. Bij Settembrini leidt technologie niet alleen tot een betere wereld, doch ook tot een
betere mens,6 wat voor de jonge Hans Castorp niet onmiddellijk als een
evidentie overkomt. Veel vertrouwder zijn we met de cultuurpessimistische beschouwingen over technologie bij denkers als Marx en Heidegger.7
Zonder technologie te verwerpen stelt Heidegger een programma voor
om uit ‘de gesloten wereld van de techniek’ te ontsnappen en deze in haar
begrenzing te ervaren. De term ‘cultuurpessimisme’ is wellicht bedacht
door degenen die, zoals ik, zich afvragen of dat programma te realiseren is
en, zo ja, waar het ons dan brengt.
Ten tweede is er de vraag naar de eigen rol in het wereldgebeuren van
technologie. Deze vraag moet begrepen worden in het debat over technologie-instrumentalisme of technologiedeterminisme. De instrumentele
visie steunt op het adagium van ‘technologie is neutraal’. Technologische artefacten zijn slechts loze objecten, instrumenten in de handen
van een persoon, die pas door het handelen een gevolg krijgen waar een
moreel oordeel over te vellen valt. De mens is de meester, de technologie
de knecht. In een deterministisch technologieperspectief is de mens een
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speelbal en een slaaf van de technologie. De mens denkt zelf keuzes te
maken, maar de technologie laat in feite steeds slechts één keuzemogelijkheid toe. Een puur deterministische kijk impliceert dat technologie verre
van neutraal is en over een aantal inherente eigenschappen beschikt. Een
dergelijke visie gaat naadloos over in technologisch determinisme en een
beeld dat technologie, eens gecreëerd, een eigen leven gaat leiden en de
mens een onlosmakelijk met de technologie samenhangende richting in
duwt. De technologie is de meester, de mens de knecht.
Er wordt maar wat graag extreem stelling genomen in dit debat tussen
instrumentaliteit en determinisme,8 terwijl de waarheid er ergens tussenin blijkt te liggen. Denkers zoals Don Ihde,9 Hans Jonas,10 Langdon
Winner11 en Bruno Latour laten er geen twijfel over bestaan dat de relatie
‘techniek en mens’ alleen begrepen kan worden door een opvatting die
tussen instrumentalisme en determinisme in zweeft. De complexiteit
van de interactie ligt besloten in het feit dat technologie de opties van de
mens verandert, ze uitbreidt. ‘Those who believe that tools are simple
utensils have never held a hammer in their hand, have never allowed themselves to recognize the flux of possibilities that they are suddenly able to
envisage.’12 Mensen en techniek gaan een relatie aan die nooit neutraal is
en waarop mensen ten dele invloed hebben. Bij techniekvragen moeten we
daarom op zoek gaan naar de (impliciete of expliciete) menselijke of institutionele keuzes die kunnen worden gemaakt of gemaakt zijn, zonder ons
te laten verrassen door de gevolgen van techniek die niet voortvloeien uit
bepaalde keuzes van actoren of uit institutionele factoren.13
De ons bekende technologiefilosofen uit de laatste decennia kijken
daarom naar de wisselwerking tussen technologie en mens. Het gaat om
tweerichtingsverkeer. Ook vermijden ze de grote abstracte stellingnames
en zoeken daarom gericht naar de betekenis van technologie in concrete
praktijken.14 Centraal in hun onderzoek staat doorgaans niet ‘de’ technologie, maar wel concrete technologieën, zoals biometrie of camerabewaking
of het internet.
Technologieën van de vrijheid
Dit brengt ons terug bij de vraag naar de impact van het internet op de
democratie en bij denkers zoals Frissen. In zijn opgewekte schriften zit,
net als bij Ithel De Sola Pool,15 een energieverstrekkend vooruitgangsgeloof, dat de lezer mag delen of niet, maar ook een door mij gewaardeerde
openheid voor de mogelijkheden van het internet. Bij marxisten vind je
ook fascinatie voor technologie, en zeker bij Marx een geloof dat technologie het proletariaat een nieuwe wereld zal geven, maar in de analyses
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verdwijnt technologie ten gunste van ‘allesverklarende’ concepten zoals
kapitaal en productiefactoren. Al in 1984 identificeerde Ithel De Sola Pool
de groeikansen voor de vrije meningsuiting die geboden werden door telecommunicatietechnologieën. Het niveau van bescherming geboden door
de mensenrechten zou daarbij worden overstegen. In zijn Technologies of
freedom voorspelt hij dat de elektronische media de breedste toegang zou
verzorgen tot de grootst mogelijke kennis. Dit zou leiden tot een buitengewone uitwisseling van informatie en ideeën. De vrijheid van meningsuiting wordt alzo bevrijd van eender welke beperking. Zoals het vrij verkeer
van personen vandaag afhangt van auto’s, vliegtuigen en het internet, en
dus niet alleen van wandelen, varen of fietsen, zal technologie ervoor zorgen dat de wijze waarop we onze rechten en vrijheden uitoefenen verandert en praktisch verruimt. Paul Frissen wijst dan weer op ‘tweede of derde
levensmogelijkheden’ geboden door technologie. De traditionele politiek
gaat voor de bijl. De groeiende diversiteit die ontstaat uit het gebruik van
nieuwe technologieën zal het partijgecentreerde politieke systeem doen
verslappen. De mensen, nu meer gespecialiseerd en gefragmenteerd dan
vroeger, ontplooien zich, weten meer en organiseren zich in verschillende
vormen en rond verschillende onderwerpen. Het globaliseringproces
wordt door technologie aangespoord, ondersteund, aangescherpt en
geradicaliseerd. Deze ontwikkeling zorgt voor een nieuwe invulling van
het begrip ‘publiek domein’ en geheel nieuwe modus operandi in politiek.16 Als gevolg hiervan zal een nieuwe ethiek ontstaan, de ethiek van een
netwerkende gemeenschap met
nomadisch opererende actoren.
Er zal een nieuwe ethiek
Niet langer is er sprake van één
enkel publiek domein gebouwd
ontstaan, de ethiek van een
op core values. Volgens Frissen zal
netwerkende gemeenschap met
het publieke domein verstrengeld
nomadisch opererende actoren
geraken met andere waarden die
verder reiken dan de staat. Frissen
juicht een toekomst toe waarin nieuwe mogelijkheden bestaan die het voor
het individu mogelijk maken om zich met verschillende identiteiten te
kunnen voordoen in een virtuele wereld, vrij van grenzen en regels uit het
verleden.17
Richtlijnen voor digitaal democratieonderzoek en digitaal
democratiebeleid
Voor de toekomst van de democratie zijn dit boeiende perspectieven die
vele vragen oproepen. Vormt het internet een ‘technology of freedom’,
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zoals Ithel De Sola Pool stelt, en is er een kwalitatieve groei op het vlak van
de vrije meningsuiting? Krijgt de democratie een ‘tweede of derde levensmogelijkheid’ door technologie, zoals Frissen voorspelt, en zijn de nieuwe
democratische organisatievormen levensvatbaar? Giovanni Zicchardi’s
boek schijnt alvast steun te geven aan deze voorspellingen en bevat een
beschrijving van een New Public Sphere en een nieuwe hackersethiek die
overal infiltreert waar er digitale weerstanden tegen machtshebbers aanwezig zijn.18
Het is goed dat sociale wetenschappers zich buigen over deze stellingen
en aannames en met cijfers feiten en geloof onderscheiden. Dergelijke
boekhoudersgeschriften moeten we bijgevolg blijven lezen, naast de meer
visionaire (die natuurlijk leuker zijn). Aan de boekhoudende sociale wetenschappers zou ik evenwel toch wat richtlijnen willen meegeven. Ten eerste
zou het verstandig zijn na te denken over de eigen existentiële instelling
(cultuurpessimisme of vooruitgangsfilosoof ), want deze onvermijdelijke
instellingen kleuren de waarneming.
Daarnaast is het goed om oog te hebben voor technologieopvattingen
waarbij de eigen rol van technologie en de wisselwerking tussen menselijk handelen en technologie wordt onderstreept. ‘Hoe wordt het internet
gebruikt in onze democratie?’ lijkt me bijvoorbeeld een onvolledige vraag.
Deze moet aangevuld worden met de meer open vraag ‘Wat doet het internet in onze democratie?’
In de derde plaats: heb oog voor de diversiteiten aan technologieën. Een
voorbeeldig boek in dit verband is Liberation technology. Social media and
the struggle for democracy,19 waarin geen algemene analyse voorgesteld
wordt van ‘de Arabische lente en het internet’, maar integendeel gekozen
wordt voor een analyse per land, waarbij telkens gekeken wordt naar het
gebruik én de impact van onderscheiden technologieën (internet, sociale
media zoals Twitter, alkasir-technologie, ushahidi-platformen, smartphones).20 Uit het boek volgt geen algemeen beeld van de relatie tussen
democratie en technologie, maar wel een duidelijke identificatie van twee
groepen, met name de netizens, die het moeten opnemen tegen authori
tarians, gebrand op behoud van hun macht. Ook in de ons vertrouwde
democratieën is er een tendens tot meer controle en censuur, wat zowel op
het niveau van de Verenigde Naties als op dat van de Raad van Europa aanleiding heeft gegeven tot bezorgde beleidsdocumenten over onder meer
de staat van de vrije meningsuiting.21 Een interessante ontwikkeling is de
vraag hoe we ervoor zorgen dat technologieën zo ontwikkeld kunnen worden dat gebruik ervan voor controle- of surveillancedoeleinden vermeden
wordt. Onder meer participatie bij de ontwikkeling van de technologie
lijkt daarbij van belang. De vraag naar de impact van technologie zoals het
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internet op de democratie kan ook omgedraaid worden in een zoektocht
naar democratische technologieën.22
Met deze laatste paragraaf zijn we beland bij de rol van het beleid. In
afwijking van Paul Frissen zie ik wel degelijk een rol voor beleidsmakers. Ik
wil lukraak wat ‘bullet points’ geven. Op 25 januari 2012 heeft de Europese
Commissie een ambitieus pakket wetgeving geformuleerd om technologie
die de privacy in gevaar brengt te koppelen aan nieuwe plichten op het vlak
van rechtsbescherming en verantwoordelijkheid.23 Deze plichten gaan
extra kosten meebrengen voor instellingen en bedrijven die persoonsgegevens verwerken, maar het zou spijtig zijn om alleen op deze grond de
voorstellen af te branden. Het ‘rekenend’ advies over deze voorstellen van
de afdeling advisering van de Raad van State ten behoeve van de Tweede
Kamer belooft alvast geen verheffende politiek,24 tenzij de vertegenwoordigers in de Kamer breder kijken naar Europese voorstellen.
Verder kan technologie gebruikt worden om bepaalde democratische
mechanismen te herbekijken en te vitaliseren. Het advies van de Raad voor
openbaar bestuur uit september 2012 stelt de nieuwe autonome, geconnecteerde mens centraal en bevat meerdere goede voorstellen ter bevordering
van de democratische transparantie, die alle vertrekken vanuit een correcte inschatting van de mogelijkheden van de technologie om overheidsinformatie actiever bij de mensen te brengen.25
De discussie over legitieme en niet-legitieme censuur, ten slotte, kan
niet vroeg genoeg geagendeerd worden. De tendens in de westerse wereld
is er een tot oprekking: eerst censuur in naam van de strijd tegen terrorisme, dan kinderpornografie, nu Holocaust-ontkenning en morgen nondiscriminatie? Is het voorhanden zijn van een legitiem motief genoeg?
Heeft censureren zin als het via technologie zo gemakkelijk omzeild kan
worden? Wie moet het doen: zelfregulering of overheidscensuur? Ik ben
benieuwd hoe westerse landen zoals Nederland het verschil kunnen en willen maken met China en erger.
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Europa in crisis:
democratische lessen
van Robert Schuman
Robert Schuman, een van de stichters van Europa, heeft
altijd benadrukt dat de moderne democratie gelijke rechten
erkent voor iedereen, zonder uitzondering. Hij toonde aan
dat de democratie haar ontstaansreden te danken heeft aan
het christendom. De christelijke traditie heeft haar onuitwis
bare sporen, zoals de gelijkheid van de natuur van alle men
sen, de menselijke waardigheid en de voorrang van inner
lijke waarden, in de Europese cultuur achtergelaten. Op die
manier maakt het christendom deel uit van ons Europese
DNA, ongeacht ons geloof of ongeloof.
door Margriet Krijtenburg
De auteur is op 11 september 2012 gepromoveerd aan de Universiteit Leiden op het
proefschrift Schuman’s Europe. His frame of reference.

De eu heeft de Nobelprijs voor de Vrede 2012 gewonnen. Dit roept
op tot een stilstaan bij de reden van en visie op de Europese eenwording,
om er mogelijkerwijs lering uit te trekken. Hoe kan dit beter dan door het
gedachtegoed te bestuderen van de ‘vader van Europa’, Robert Schuman
(1886-1963), toentertijd minister van Buitenlandse Zaken van Frankrijk?
Het kan ons dichter bij de oorzaak van de huidige crises brengen en daarmee helpen een begin van een mogelijke oplossing te vinden. Er kan met
reden beweerd worden dat een uitreiking van de Nobelprijs aan Schuman
indertijd, als de initiator van deze vrede tussen de eu-lidstaten, meer op
haar plaats zou zijn geweest. Het aanvangen met de Europese eenwording,
zo kort na de Tweede Wereldoorlog, is namelijk, objectief gesproken, een
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enorm heldhaftige daad geweest, die getuigde van diepe menselijkheid en
verstandigheid. Het is immers nogal wat om een aartsvijand voor meer dan
duizend jaren (sinds het Verdrag van Verdun in 843) niet alleen te vergeven,
maar zelfs de helpende hand toe te steken om samen een vredesproject te
beginnen – en dan ook nog eens een project met betrekking tot materialen
die voor die tijd altijd aanleiding hadden gegeven tot oorlog voeren, te weten
kolen en staal. Deze materialen veranderden van instrumenten voor oorlog
in instrumenten voor vrede, want er werd nu op een supranationale manier
– dat wil zeggen boven de afzonderlijke nationale belangen uit – samengewerkt op het gebied van kolen en staal, waardoor oorlog niet alleen ondenkbaar werd, maar ook onmogelijk. Een dergelijke supranationale constructie
is door Schuman geïntroduceerd en is uniek in de wereldgeschiedenis. Om
het moedige van deze stap nog eens extra te benadrukken, hoef je alleen
maar te bedenken dat deze werd gezet in een tijd van enorme tegenwerking
en verzet. De mensen voelden niets voor verzoening met een land dat in de
loop der jaren miljoenen van hun burgers de dood in had gestuurd. De nationalisten, gaullisten en communisten waren fel tegen.
En toch was deze verzoening de enige manier waarop de vrede op het
Europese continent gewaarborgd kon worden. Er is in de hele voorgaande
Europese geschiedenis van meer dan 2000 jaar nog nooit zo lang vrede
geweest tussen de 27 landen die nu tot de eu behoren.
Schumans visie
Robert Schuman, bij uitstek de architect van de Europese eenwording,
stelde de mens centraal in het streven naar politieke eenwording door
middel van economische samenwerking. Hij maakte daarbij, zoals eerder
vermeld, gebruik van een supranationale structuur om de vrede tussen de
deelnemende landen veilig te stellen. Dit proces zou zijns inziens generaties duren, omdat de psyche van de mens een snelle integratie eenvoudigweg niet aan zou kunnen. Te snelle integratie zou het voortbestaan van
de gemeenschap in gevaar kunnen brengen. Het gemeenschappelijk spirituele en culturele erfgoed van de Europese landen, de Grieks-Romeinse
traditie en de joods-christelijke wortels, was voor hem dé reden om tot
eenwording te komen.1 De eenwording die Schuman al jaren nastreefde
en voor ogen had was – en is – daarmee echter geen christelijk project.
Wel kan gesteld worden dat de integratie vanuit Schumans katholieke
levensbeschouwing, en vanuit die van de andere founding fathers, tot
stand is gekomen. Vergeving, verzoening en effectieve solidariteit zijn
daar concrete uitingen van. Dit gemeenschappelijk spiritueel en cultureel
erfgoed lijkt veel mensen niet meer aan te spreken. En tóch zal, wanneer we

Christen Democratische Verkenningen | Winter 2012

B_BOOM079-5_CDV 2012 nr 4.indb 102

21-12-12 12:36

Margriet Krijtenburg
Europa in crisis: democratische lessen van Robert Schuman

103
vanuit Schumans referentiekader redeneren, al het goede dat de integratie teweeg heeft gebracht daar een indirect gevolg van zijn. De financiële
crisis en het gebrek aan solidariteit en aan vertrouwen bij de burger zijn
daarentegen vanuit zijn referentiekader geredeneerd een indirect gevolg
van het voorbijgaan aan deze ‘raison d’être’ van de eenwording. Alvorens
hier verder op in te gaan, wil ik kort twee thema’s, het huidige democratisch tekort en de geboorte van de democratie volgens Schuman, becommentariëren, omdat de democratie een kernwaarde is van Schumans visie
op Europa en omdat ook deze gelieerd is aan de bron van het spiritueel en
cultureel erfgoed.
Democratisch tekort en Schumans democratie
Het democratisch deficit waar de eu van wordt beticht omdat zij over de
hoofden van de burgers heen haar besluiten zou nemen of neemt, is weliswaar enigszins teruggeschroefd met het Verdrag van Lissabon, maar is
daarmee nog niet opgelost. Al is het waar dat de nationale staten sinds dit
Verdrag meer betrokken worden bij de besluitvorming en dat het Europees
Parlement aanzienlijk meer invloed heeft verworven, toch is deze lichte
tegemoetkoming aan democratische besluitvorming in de zin van ‘een
(bredere) meerderheid beslist’ niet gelijk aan de volledige transparantie
en het soort democratie dat Schuman voor ogen had. Het Europa dat Schuman voor ogen had, is opgebouwd uit parlementaire democratieën, waarbij iedere staat zijn eigen democratische rechten en regels heeft en alleen
dát deel van zijn soevereiniteit overhevelt aan de Hoge Autoriteit (de tegenwoordige Europese Commissie) dat de gemeenschappelijke interesses
van alle lidstaten betreft en beschermt. Op deze manier krijgt het subsidiariteitsprincipe een duidelijk gezicht. Wat plaatselijk geregeld kan worden, wordt plaatselijk geregeld; wat door de staat kan gebeuren, gebeurt
door de staat; en de problemen die te groot zijn voor de staat worden op
Europees niveau zo veel mogelijk
opgelost. Zo dient de gemeenschapOnze volksvertegenwoordigers
pelijke Europese democratie een
verantwoorde en steeds zichtbare
bevorderen met
vorm aan te nemen. Wat we heden
zevenmijlslaarzen het
ten dage echter zien is dat onze verEuropese integratieproces
tegenwoordigers met zevenmijlslaarzen vanuit Europees perspectief
het integratieproces bevorderen en vanuit hun panoramisch gezichtspunt
de burger, die zij zelf ook zijn, alleen nog vanuit Europees, economisch en
politiek oogpunt lijken te bekijken, waarbij ze geen rekening houden met
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de snelheid van de integratie en of die psychologisch wel verantwoord is.
Het is de vraag of deze Europese democratie dus inderdaad wel zo democratisch is en of iedere beslissing op hoog niveau inderdaad alle lidstaten
tenminste op den lange duur ten goede komt. De introductie van de euro
zonder dat de economieën van de landen op orde waren, lijkt een voorbeeld van verkeerd democratisch handelen.
Schuman zegt over democratie het volgende: ‘Allereerst zullen we het eens
moeten worden over wat “democratie” inhoudt. Wat een democratische staat
met name karakteriseert, zijn de doelen die hij zichzelf stelt en de manier
waarop deze tot stand komen. De democratie is er voor het volk en dient zich
overeenkomstig te gedragen. Ik kan er geen eenvoudiger en minder wetenschappelijke definitie van geven. Hij is nauw verwant aan de definitie van president Lincoln: “Een regering van het volk, door het volk en voor het volk.”’
In de democratie van Schuman staat het volk, de mens, centraal, en wel
de mens als vrij, sociaal wezen in zijn transcendente dimensie, waar solidariteit met de ander, ook over de grenzen heen, een logisch gevolg van
is. Economische welvaart zal daarbij een middel – geen doel! – zijn om de
mens te helpen om gehoor te geven aan zijn ontplooiing die vergezeld gaat
van gemeenschapszin. Het is een definitie die voortkomt uit het spiritueel
en cultureel erfgoed waarop onze rechts-, onderwijs- en zorgsystemen zijn
gebouwd en waarvoor Schuman teruggrijpt naar de christelijke geboorte
van de democratie.
De geboorte van de democratie: een christelijke
wordingsgeschiedenis
Schuman toonde aan dat de democratie zoals we die vandaag de dag
kennen, haar ontstaansreden te danken heeft aan het christendom, en
niet aan de Griekse democratie, zoals vaak wordt aangenomen (al zal het
Griekse systeem waarschijnlijk wel zijn sporen hebben nagelaten in de
vormgeving van het huidig democratische bestel). De Griekse democratie
ontkende namelijk de gelijkheid van alle mensen, zonder uitzondering,
en was alleen van toepassing op degenen die van geboorte tot de elite
behoorden. Tegelijkertijd kan democratie echter niet gescheiden worden
van het Grieks-christelijk erfgoed dat er volgens kardinaal Ratzinger, nu
paus Benedictus xvi, als prepolitiek fundament aan voorafgaat. Volgens
hem is democratie gebaseerd op een daaraan voorafgaande en bestaande
natuurwet die op zijn beurt weer voorafgaat aan elke willekeurige positivistische wet, die door menselijke wetgevers is gemaakt en afgekondigd.
Mensenrechten maken een fundamenteel deel uit van de natuurwet.2 Over
de relatie tussen christendom en democratie zegt Schuman: ‘De democra-
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tie heeft zijn bestaan te danken aan het Christendom. Ze werd geboren op
de dag dat van de mens verwacht werd dat hij tijdens zijn aardse bestaan
zijn beste beentje voor zette. Vóór Christus waren dergelijke ideeën nog
nooit geuit. De democratie is dus chronologisch gezien aan de Christelijke
leer gerelateerd. Ze heeft er na heel wat vallen en opstaan langzaam maar
zeker vorm door gekregen, al ging het soms gepaard met mislukkingen
en een terugvallen in barbaarsheid. […] Het Christendom leerde dat alle
mensen van nature gelijk zijn, kinderen van dezelfde God, verlost door
Christus, ongeacht ras, huidskleur, sociale status of beroep. De universele
wet van de liefde en de naastenliefde maakte iedere mens tot onze naaste,
en sindsdien zijn de sociale relaties in de christelijke wereld hierop gebaseerd. Al zijn onderricht en de praktische gevolgen ervan hebben de wereld
voorgoed veranderd: deze revolutie heeft haar inspiratie gevonden in
het evangelie, dat langzaam maar zeker opeenvolgende generaties heeft
gevormd, zij het soms na heftige strijd. Christelijke ideeën hebben in het
onderbewustzijn van de mensen doorgeleefd en mensen beïnvloed die niet
langer een dogmatische religie beoefenden, maar desalniettemin geïnspireerd werden door de belangrijkste principes van die religie. Deze principes zijn de kenmerken van onze beschaving geworden, op grond waarvan
de rationalisten van de achttiende eeuw de mensenrechten en de rechten
van de burger, die beide in wezen christelijke rechten zijn, verkondigden
en populair maakten.’3
Schuman benadrukte dat de moderne democratie gelijke rechten erkent
voor iedereen, zonder uitzondering. Zoals in het citaat naar voren komt
heeft het christendom zijn onuitwisbare sporen, zoals de gelijkheid van
natuur van alle mensen, de waardigheid van het werk en de voorrang van
innerlijke waarden, in de Europese cultuur achtergelaten en maken die
deel uit van ons dna, ongeacht ons (on)geloof. Verder benadrukte hij de
universele wet van de naastenliefde die ieder mens in onze naaste verandert en ertoe heeft geleid dat hierop de sociale relaties in een christelijke
wereld zijn gebouwd. Schuman beschouwde een democratie waar de mensen niet als gelijken worden gezien als een karikatuur van een democratie
die vroeg of laat in een tirannie of anarchie zou vervallen.4 Evenals zijn
tijdgenoot Bergson lag voor Schuman de morele autoriteit bij de Kerk en
haar onderricht.5 Schuman voegde hieraan toe dat het christendom niet
alleen het beoefenen van religieuze rituelen was en het verrichten van
goede daden, maar dat het bovenal ook een leer was die, tenminste in zijn
algemene principes, het morele handelen op alle terreinen moest bepalen.
De Kerk waakt over de essentiële belangen van het individu: zijn vrijheid,
zijn waardigheid en zijn ontwikkeling, en stelt zich teweer tegen alles wat
daartegenin gaat.6
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Schuman ziet Europa als de plaats waar de democratie haar totale
ontwikkeling moet vinden, juist omdat Europa het continent is waar het
christendom het hoofdbestanddeel uitmaakt van het culturele erfgoed.
Het is volgens hem logisch dat het vanuit Europa naar andere continenten
uitwaaiert wanneer en als die daar klaar voor zijn.7
Met betrekking tot het christendom benadrukt Schuman dat het niet,
maar dan ook nooit, geïntegreerd moet worden in een politiek systeem.
Het mag daarom ook nooit geïdentificeerd worden met wat voor regeringsvorm dan ook, hoe democratisch deze ook mag zijn. Hij legt de nadruk
op de scheiding van Kerk en Staat en zegt hierover: ‘We moeten onderscheiden wat Caesar en wat God toebehoort. Elk van deze twee machten
heeft zijn eigen verantwoordelijkheden. De Kerk moet ervoor zorgen dat
de natuurwet en de geopenbaarde waarheden gerespecteerd worden: zij
mag echter niet oordelen over concrete keuzes die gemaakt worden uit
praktische overwegingen vanwege gelegenheden die zich op dat moment
voordoen of die het gevolg zijn van psychologische en historische ontwikkelingen. De verantwoordelijke taak van de politicus bestaat erin deze twee
ideeën van verschillende orde, het spirituele en het seculiere, met elkaar
te verzoenen en in een vaak delicate maar noodzakelijke synthese samen
te brengen. De problemen waar we mee te maken hebben en de keuzes
die we moeten maken, brengen onze levens vaak in verwarring, met name
wanneer er sprake is van een stevige controverse. Er is echter geen conflict
waarbij deze twee imperatieven betrokken zijn dat onoplosbaar is, aangezien een ervan een onveranderlijke leer van principes betreft en de ander
het wijs omgaan met veranderende omstandigheden in het leven van volkeren en individuen.’8
Schuman verklaart aldus dat de scheiding tussen Kerk en Staat uit hun verschillende taken bestaat en dat de twee elkaar dienen aan te vullen. Het is de
taak van de Kerk om de Staat een spiegel voor te houden. Het is de taak van de
Staat om rekening te houden met die spiegel bij zijn besluitvorming. De Kerk
heeft als ‘bewaker van de moraal’ een onafhankelijke positie en wordt daarom
niet beïnvloed door meerderheden of minderheden. Dit betekent ook dat de
Kerk de taken van de Staat nooit kan overnemen noch haar invloed kan opleggen. Zoals al eerder gezegd is het de Staat die de beslissingen neemt.
Het voorgaande laat ook zien dat een oprechte – niet integralistische9 –
secularisatie in overeenstemming kan zijn met een democratisch systeem dat
al dan niet wordt gekarakteriseerd door dit soort scheiding van Kerk en Staat.
Het opleggen van denkbeelden die tegen de christelijke moraal ingaan of het
uitsluiten van religieuze overtuigingen zou een vorm van integralistisch secularisme zijn en daarmee neerkomen op het antidemocratische bestel waar
Schuman het over had en dat vroeg of laat in tirannie kan vervallen.
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Lessen van Schuman voor Europa vandaag
De Europese eenwording vindt haar daadwerkelijke reden van bestaan in
het spiritueel en cultureel erfgoed. Schuman noemt het de ziel van Europa.
Schumans gedachtewereld komt voort uit een katholieke levensbeschouwing, die onder meer verzoening en
effectieve solidariteit met zich meeDe Europese eenwording vindt
brengt, ook over de grenzen heen.
De nationale belangen en identiteit
haar daadwerkelijke reden
moeten volgens Schuman zo veel
van bestaan in het spiritueel en
mogelijk gewaarborgd worden, tencultureel erfgoed
zij deze ingaan tegen de gemeenschapsbelangen. Deze gemeenschapsbelangen zullen volgens hem echter op de lange of korte duur ook
altijd ten bate van de lidstaten zijn die eerst tegensputterden.
De onderliggende crisis van de huidige eu lijkt veel weg te hebben van
een morele crisis, want ook de financiële crisis is uiteindelijk terug te
voeren tot een gebrek aan eerlijkheid door het voeren van transacties met
fictief geld. Als de moraal die voortvloeit uit het spiritueel en cultureel erfgoed zoek is, kan, net als bij te snelle integratie, aldus Schuman, het hele
eenwordingsproces in gevaar komen.
Wat te doen? Al heeft de eu ons enorm veel welvaart en geluk gebracht,
en doet zij dat nog steeds in veel lidstaten, toch ervaren we nu een financiële crisis met harde gevolgen. We kunnen wat uit de fles is gekomen en
een eigen leven is gaan leiden, niet meer in de fles terugduwen. We kunnen
gedane zaken niet meer ongedaan maken, daarvoor zijn ze te veel in de
maatschappij ingenesteld. We kunnen ook niet besluiten vanaf nu alles te
bevriezen, want ook dan breekt ellende uit.
De enige manier die nog overblijft en die in Schumans denktrant te
bedenken is, is deze zware wonden van de eu te verbinden en ze proberen
te laten genezen met ingrijpende maatregelen, hoe pijnlijk die voor ons
ook zijn, bijvoorbeeld die van de bankenunie die Van Rompuy voorstelt,
en onderwijl werken aan de moraal van zowel de eu-politici als de eu-inwoners. De méns moet weer centraal staan en niet de economie. De economie
is immers een middel tot eenwording, en géén doel van die eenwording.
Het is als het verzorgen van een zwaargewond iemand die tegelijkertijd
zowel aan zijn wonden geholpen moet worden als zuurstof moet blijven
ontvangen. De zuurstof komt van het spiritueel en cultureel erfgoed en
heeft veel weg van deugden als eerlijkheid, wederzijds respect, vriendelijkheid, vergevingsgezindheid, behulpzaamheid, solidariteit, de ander zien
staan en samen aan iets moois bouwen. Het zijn de kwaliteiten die ze nu bij
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de professionele en amateurvoetbalclubs propageren en willen integreren
na de gewelddadige dood van een grensrechter op 3 december 2012. Dit is
daarmee een goed voorbeeld voor alle Europeanen om weer gelukkig in
wijk, streek, land en continent samen te leven, solidair te zijn en daadwerkelijke inhoud te geven aan democratisch samenleven. Schumans leven en
referentiekader zijn hierbij een bron van inspiratie, omdat hij heeft voorgeleefd hoe de mens als sociaal wezen in zijn transcendentie oog heeft voor
de ander en geneigd is de deugden van eerlijkheid, vergevingsgezindheid,
solidariteit en vele meer, te beleven.
Schumans medicijn voor nu zou, zoals uit zijn levensloop blijkt, liggen
bij het toepassen van de sociale leer van de katholieke kerk en bij het geven
van menselijke, spirituele en morele vorming aan de jeugd.10 Zo zou hij van
lager tot universitair onderwijs aandacht gegeven hebben aan de deugdenleer, waarbij op de bijzondere scholen extra ingegaan wordt op de desbetreffende christelijke identiteit met de daaruit voortvloeiende moraal. Hij zou
bij alle politici en economen de sociale leer van de katholieke kerk onder de
aandacht brengen. Dit alles zou leiden tot een democratie waarin ieder mens
als sociaal wezen aan zijn eigen roeping vorm kan geven, de vrijheid van de
ander respecteert en aangespoord wordt tot effectieve solidariteit.
Noten
1

De dreiging van het communisme, van
een eventuele Derde Wereldoorlog aan
de ene kant, en aan de andere kant de
financiële Amerikaanse hulp via het Marshallplan om de slechte economische
situatie van na de oorlog weer te herstellen, maakten een daadkrachtig optreden
nodig, maar waren zeker niet de reden
tot (supranationale) eenwording.
2 Jürgen Habermas en Joseph Ratzinger,
Dialectiek van de secularisering. Over
rede en religie. Kampen: Klement/Pelckmans, 2009, p. 22.
3 Robert Schuman, Pour l’Europe (vierde
editie). Genève: Nagel, 2005, pp. 52-54.
4 Vgl. Schuman 2005, p. 60: ‘La démocratie sera chrétienne ou elle ne sera pas.
Une démocratie antichrétienne sera
une caricature qui sombrero dans la
tyrannie ou dans l’anarchie.’
5 Schuman 2005, p. 60: ‘Il s’agit de reconnaître l’immense autorité morale de
l’Église qui est spontanément acceptée
par un très grand nombre de citoyens,
et la haute valeur de son enseignement

qu’aucun autre système philosophique
n’a pu atteindre jusqu’à présent.’
6 Vgl. Schuman 2005, p. 63: ‘L’Église
se préoccupe de voir sauvegarder les
grands interest de la personne humaine: sa liberté, sa dignité, son épanouissement. Elle s’oppose à tout ce qui peut
les entraver.’
7 Schuman 2005, p. 66: ‘La mise en oeuvre
de ce vaste programme d’une démocratie généralisée dans le sens chrétien du
mot trouve son épanouissement dans la
construction de l’Europe.’
8 Schuman 2005, pp. 55-56.
9 ‘Integralistische’ secularisatie is een secularisatie die van toepassing is op alle
gebieden, daar het religieuze element
uit haalt en een antireligieuze samenleving bevordert. Zie M. Rhonheimer,
Cristianismo y laicidad. Historia y actu
alidad de una relación compleja. Madrid:
Rialp, 2009. Zie ook: Lautsi rechtszaak
ehrm 03.11.09, n. 30814/06, beschreven
in Carla Zoethout, ‘Kruisbeelden op
openbare scholen in Italië’, Tijdschrift
voor Religie, Recht en Beleid 1 (2010), nr. 1,
pp. 75-80; en Rafael Serrano, ‘El crucifijo
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puede estar en la escuela pública’, www.
aceprensa.com (21 maart 2011). Het feit
dat een religieus symbool, zoals een
kruisbeeld, tot een zaak voor het Europese Hof voor de Rechten van de Mens
kan komen, omdat een Italiaanse moeder niet wilde dat haar kinderen in hun
klaslokaal met een katholiek religieus
symbool werden geconfronteerd, laat al
zien dat religieuze symbolen een gevoelige snaar kunnen raken bij degenen die
niet geloven. Het aanvankelijke besluit
van het Europese Hof voor de Rechten
van de Mens in 2009 was ten gunste van
het bezwaar van de moeder; het uitein-

delijke besluit in 2011 was echter gelijk
aan dat van het Italiaanse Hof van Justitie, dat zei dat het kruisbeeld allereerst
als een symbool gezien moest worden
dat tot het wezen van de Italiaanse cultuur behoorde. Het Italiaanse Hof stelde
vast dat het kruisbeeld meer betekenissen had dan de religieuze betekenis, en
wees op zijn humanistische boodschap
met zijn serie principes en waarden die
tot de grondslag van onze democratieën
behoort.
10 Leo Prick, ‘Hoe de Bildung verdween
uit het onderwijs’, nrc Handelsblad, 22
november 2012.
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De civil society als oefenplaats
voor democratisch burgerschap
Een bloeiende civil society is van vitaal belang voor de gezond
heid van de vertegenwoordigende democratie in een land. De
negentiende-eeuwse denker Alexis de Tocqueville heeft dat
overtuigend aangetoond. Hoe meer de burger zich mengt in
sociale verbanden, hoe beter hij de vaardigheden, kennis,
betrokkenheid en gevoelens van solidariteit ontwikkelt. Daar
mee zou de burger beter voorbereid zijn op het politieke keuze
moment tijdens de verkiezingen, en zouden deze verkiezingen
wel eens minder op een Idols-aflevering kunnen gaan lijken.
door Emma Cohen de Lara
De auteur is als politicologe werkzaam bij het Amsterdam University College en is lid
van de denktank van de CDA-afdeling Amsterdam.

Het leek bijna op een aflevering van Idols, de afgelopen landelijke
verkiezingen van september 2012. De burger zag de verkiezingen op het
laatste moment als een tweestrijd tussen de vvd en de PvdA, een tweestrijd
die zo ook gepresenteerd werd door de media. De spannende race eindigde
in een overweldigende groei aan stemmen voor de sociaaldemocraten, die
enkele maanden eerder nog op verlies stonden in de peilingen. Verkiezingen als een populariteitswedstrijd tussen twee lijsttrekkers en de spannende vraag of Mark Rutte of Diederik Samsom de meeste stemmen zou
trekken heeft een aanzienlijk deel van de Nederlandse bevolking bewogen
voor de één of voor de ander te stemmen. De polarisatie is inmiddels weer
bijgetrokken en in de huidige peilingen doen ook andere partijen goed
mee. De afgelopen verkiezingen leveren echter wel vragen op over de verwachtingen en eisen die worden gesteld aan de burger door het systeem
van de vertegenwoordigende democratie.
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In onze moderne samenleving worden verkiezingen gezien als een
belangrijk moment waarop de democratie gestalte krijgt. Het is allang
bekend dat directere vormen van democratie in een moderne samenleving
wel nastrevenswaardig, maar in de praktijk niet goed te verwerkelijken zijn.
De moderne burger is immers te druk met eigen verantwoordelijkheden
ten opzichte van werk, gezin en andere bezigheden die meer op het privéleven betrekking hebben. Bovendien is de schaal van de moderne samenleving vaak te groot om directe democratie een haalbare optie te laten zijn.
Het oude Athene, waar de stadsburger op verschillende momenten een
diverse reeks aan publieke en politieke verantwoordelijkheden op zich nam
als stadswacht, jurylid, deelnemer aan de volksvertegenwoordiging, lid van
een rekenkamer, enzovoort, heeft in de moderne samenleving aan relevantie verloren. De moderne burger wordt geacht zijn politieke betrokkenheid
hoofdzakelijk te tonen tijdens het moment van de verkiezingen.
Aangezien de verkiezingen een van de weinige momenten zijn voor de
politieke betrokkenheid van de gewone burger, rijst de vraag hoe de burger
dit moment optimaal kan benutten. Wat stelt de burger in staat om een
goed geïnformeerde en betekenisvolle stem uit te brengen? Wat heeft de
burger nodig om – op die momenten dat zijn politieke betrokkenheid telt
– een wijze keus te maken? Ons stemrecht is verankerd in artikel 4 van de
Grondwet, maar de meeste mensen zijn het erover eens dat in een gezonde
democratie de uitoefening van het stemrecht niet louter een recht of een
formaliteit is, maar dat dit moment aan betekenis wint zodra de burger op
een geïnformeerde wijze richting probeert te geven aan de politiek. Het
gaat hierbij dus niet om het formele kader, maar om de materiële invulling van het kiesmoment in een vertegenwoordigende democratie. Voor
het gemak noem ik dit moment, en andere momenten waarop de burger
actief participeert in de politiek, democratisch burgerschap. Deze term
refereert dus aan een vorm van burgerschap die wordt uitgeoefend tijdens
de belangrijke momenten van politieke participatie in een vertegenwoordigende democratie.
In de beantwoording van de vraag over wat de burger in staat stelt om
een betekenisvolle stem uit te brengen tijdens de verkiezingen ligt een
belangrijke bijdrage van het christendemocratische gedachtegoed. Ik wil
het in dit artikel hebben over het verband tussen enerzijds democratisch
burgerschap en anderzijds het bestaan van civil society. Met de term civil
society wordt gedoeld op de laag van de samenleving tussen staat en individu waarin de burger sociale verbanden aangaat en een belang dient dat
het eigenbelang overstijgt. Dergelijke verbanden hebben niet primair een
politiek doel en zijn ook niet primair gericht op winst. Deze verbanden
behoren tot de samenleving maar zijn geen onderdeel van de staat of van

Christen Democratische Verkenningen | Winter 2012

B_BOOM079-5_CDV 2012 nr 4.indb 113

21-12-12 12:36

Aanzetten voor een christendemocratische invulling van democratie

114
de marktsector.1 Ze hebben veeleer een sociaal, cultureel of spiritueel doel.
Tot civil society behoren de voetbalvereniging, de buurtvereniging, de
fanfare, de kerk, scholen, en ga zo maar door. Nederland kent nog steeds
een groot aantal verenigingen en groeperingen die passen in de definitie
van civil society.
Ter bestudering van het verband tussen democratisch burgerschap,
gedefinieerd als de uitoefening van burgerschap tijdens momenten van
politieke betrokkenheid zoals in het stemhokje, en civil society, roep ik
een argument ter herinnering van de negentiende-eeuwse denker Alexis
de Tocqueville (1805-1859). Tocqueville maakte een expliciet onderscheid
tussen de politieke participatie van de burger in affaires van de staat en
de betrokkenheid van burgers in de gemeenschap en in associaties.2 Dit
onderscheid is niet hiërarchisch – het één is niet beter dan het ander –
maar conceptueel. Tocquevilles argument was dat de burger in sociale verbanden, waarbij het gaat om verbanden zoals de kerk of de voetbalvereniging, bij uitstek op kleine schaal de vaardigheden, kennis, betrokkenheid
en gevoelens van solidariteit ontwikkelt die uiteindelijk van belang zijn
tijdens de spaarzame momenten van politieke betrokkenheid van de burger, bijvoorbeeld tijdens de verkiezingen. Civil society – of wat Tocqueville
zelf ‘secundaire machten’ noemde3 – vormt hiermee een belangrijke, misschien zelfs onmisbare, oefenplek voor democratisch burgerschap.
Civil society en democratisch burgerschap
De aristocraat Alexis de Tocqueville reisde in de jaren dertig van de negentiende eeuw naar Amerika, omdat hij nieuwsgierig was naar de democratie
als samenlevingsvorm en dacht dat zijn eigen land, Frankrijk, waar de
democratie van recente datum was, hier lessen uit kon trekken. De Amerikanen hadden volgens Tocqueville de wonderlijke neiging zich voortdurend te verenigen en groeperingen te vormen rondom de belangrijkste
en ook rondom de futielste doelen. Of het nu ging om een buurtfeest, het
bouwen van een kerk, het inrichten van een openbare bibliotheek, het
oprichten van een school, of zelfs het stichten van een ziekenhuis of een
gevangenis, de Amerikanen grepen volgens Tocqueville niet zozeer naar de
overheid – die in de negentiende eeuw immers ver te zoeken was in de uithoeken van de Verenigde Staten – maar naar elkaar. Dit was een essentieel
verschil met Europa, waar men bijna automatisch een beroep deed op de
overheid of de hogere klasse: ‘Daar waar u in Frankrijk aan het hoofd van
een nieuwe onderneming de staat en in Engeland een edelman ziet staan,
kunt u erop rekenen in de Verenigde Staten een associatie aan te treffen.’4
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Tocqueville was overtuigd van het belang van een dergelijk zelforganiserend vermogen in een gezonde democratie. De eerste, en belangrijkste,
reden was dat deze associaties de individualisering tegen zouden gaan,
evenals de gevoelens van onmacht bij een groot deel van de bevolking die
daaraan gepaard gingen. In een moderne samenleving, aldus Tocqueville, zijn mensen geneigd zich steeds meer terug te trekken in een kleine
cirkel van familie en vrienden, in plaats zich te mengen in zaken die de
gemeenschap aangaan. Om een gemeenschappelijk doel te bereiken hebben burgers elkaar echter nodig. In
een democratie zijn er maar weinig
Zodra de burger verbanden
individuen in de samenleving die
zo rijk en machtig zijn dat ze in hun
met anderen aangaat, leert
eentje een verschil kunnen maken.
hij zijn hart te verruimen en
Zodra de burger verbanden met
ervaart hij de verbondenheid
anderen aangaat, leert hij zijn hart
met zijn medeburgers
te verruimen en ervaart hij de verbondenheid met zijn medeburgers.
Hij leert dat hij ‘niet zo onafhankelijk van zijn medemensen is als hij aanvankelijk dacht, en dat hij, om hun steun te verwerven, hen dikwijls moet
bijstaan’.5 Dit is een mooie vertaling van wat wij nu het relationele mensbeeld noemen. Tocqueville dacht dat er een vormende werking uitging van
de betrokkenheid bij een publieke zaak. ‘Eerst bekommert men zich om
het algemeen belang uit noodzaak, daarna uit keuze; wat berekening was
wordt instinct, en door te werken aan de welstand van zijn medeburgers,
wordt dienstbaarheid uiteindelijk een gewoonte en iets wat men graag
doet.’6 Met andere woorden, door zich te verenigen met medeburgers ontwikkelt het individu gevoelens van solidariteit en loyaliteit, en wordt de
burger gedwongen zijn eigen wereldje te verlaten en breder te denken en
te voelen dan hij van nature geneigd is te doen. Dergelijke gevoelens van
betrokkenheid en solidariteit zijn uiteindelijk van belang bij de politieke
keuze voor een vertegenwoordiger, waarbij het immers gaat om vertegenwoordigers die niet een privébelang dienen maar een belang dat vaak de
samenleving in haar geheel aangaat.
De tweede reden waarom associaties een belangrijke oefengrond
vormen voor democratisch burgerschap is dat dergelijke verbanden de
burger in staat stellen te leren wat het betekent om besluiten te nemen
in het kader van een publiek belang, en dit doen in een kleinschalige en
laagdrempelige context. Dergelijke overzichtelijkheid is volgens Tocqueville essentieel. De belangen van verenigingen zijn publiek, in die zin dat
ze het eigenbelang ontstijgen, maar ze zijn tegelijkertijd ook concreet en
overzichtelijk. De burger in een democratie is, volgens Tocqueville, niet
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snel geneigd een visie te ontwikkelen over grote politieke vraagstukken,
maar wel degelijk in staat om op kleine schaal na te denken en betrokken te zijn bij een buurtbelang. Tocqueville omschrijft het als volgt: ‘Men
leidt een man moeilijk van zijn persoonlijke beslommeringen af om hem
belangstelling in te boezemen voor het lot van de hele staat, omdat hij niet
goed inziet welke invloed het lot van de staat op zijn eigen lot kan uitoefenen. Maar als er een pad over zijn grond moet worden aangelegd, dan ziet
hij in één oogopslag een verband tussen deze kleine publieke zaak en zijn
grootste privézaken, en ontdekt hij het nauwe verband tussen persoonlijk
en algemeen belang, zonder dat men het hem hoeft te tonen.’7 Associaties
stellen de individuele burger in staat te begrijpen wat het betekent om
een organisatie te bedrijven die gericht is op een publiek belang, en alle
keuzes die hierbij gemaakt moeten worden. Of het nu gaat om een voetbalvereniging of een roeivereniging, deze keuzes variëren van het inzetten
van leden voor de bardienst, het aantrekken van sponsors, het organiseren
van wedstrijdschema’s, de omgang met de media, het onderhoud van het
gebouw, en de onderhandeling en besluitvorming tussen de leden onderling over deze keuzes. In de meeste associaties worden dergelijke taken
belangeloos uitgevoerd door de leden zelf. Een vereniging geeft de burger,
met andere woorden, inzicht in en ervaring met het besturen van een organisatie gericht op een publiek goed, en op kleine schaal.
Volgens Tocqueville zijn deze vaardigheden, ervaringen, en het inzicht
dat hiermee gepaard gaat, cruciaal in een democratie. Hoe meer taken de
burger overlaat aan de overheid, hoe afhankelijker de burger wordt van
de overheid en, als gevolg, hoe moeilijker het is om een kritische keuze
uit te oefenen op het moment dat de burger gebruik kan maken van zijn
stemrecht. En, omgekeerd, hoe minder de burger afhankelijk is van de
overheid, en hoe meer taken hijzelf uitvoert in verband met anderen, hoe
beter de burger begrijpt wat ‘regeren’ of ‘besturen’ betekent. Dit geldt
met name voor verenigingen, waarbij de consequenties van goede – en
verkeerde – keuzes ook gevolgen hebben voor de verenigingen zelf, met
name in financieel opzicht. Hoe beter de burger zelf begrijpt – gebaseerd
op ervaring – wat het betekent om een verband te besturen dat een publiek
belang tot doel heeft, hoe groter de kans dat de burger een geïnformeerde
en betekenisvolle stem kan uitbrengen tijdens de verkiezingen voor politieke vertegenwoordigers die het land moeten besturen. Tocqueville formuleerde het als volgt: ‘Het is inderdaad moeilijk te begrijpen hoe mensen
die volledig hebben afgezien van de gewoonte om zichzelf te leiden, erin
zouden kunnen slagen de juiste mensen te kiezen die hen moeten leiden;
en het is ondenkbaar dat er ooit een liberaal, energiek en wijs staatsbestuur
kan voortkomen uit verkiezingen bij een volk van dienaren.’8 Of, om het
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positief te formuleren, we kunnen stellen dat burgers die – ook al is het op
de kleine schaal van de buurt of de voetbalvereniging – zichzelf besturen,
beter in staat zijn om periodiek mensen te kiezen die geschikt zijn om het
land te besturen en, indien nodig, vertegenwoordigers weg te stemmen als
ze het land slecht besturen.
Christendemocratie
Het is anachronistisch om te stellen dat Alexis de Tocqueville een christendemocratische denker is. Bovendien hebben ook andere ideologieën
hem als een belangrijke bron van inspiratie gezien.9 Wel is het zo dat de
christendemocratie goed aansluit bij het gedachtegoed van Tocqueville,
namelijk vanwege het relationele mensbeeld dat de christendemocratie
in haar huidige vorm vooropstelt. Dit mensbeeld gaat ervan uit dat de
mens pas in gemeenschap met anderen tot volle ontplooiing kan komen.
Deze gemeenschap is vaak het gezin, de school, de buurt, de kerk, de werkomgeving of – en hier laat de relevantie van Tocqueville zich zien – de
associatie. Daarnaast is het gedachtegoed van Tocqueville over civil society
nauw verwant met het traditionele christelijk-sociale gedachtegoed dat
zich in de negentiende eeuw ontwikkelde in reactie op het liberalisme.
Tocqueville werd uitgebreid geciteerd door Abraham Kuyper in diens Het
Calvinisme. Oorsprong en waarborg onzer constitutionele vrijheden (1874);
Kuyper beschouwde Tocqueville in verschillende opzichten als geestverwant die het nut had ingezien van wat Kuyper zelf ‘zelfstandige instituties’
noemde.10 Verder heeft Tocquevilles gedachtegoed raakvlakken met het
katholieke subsidiariteitsbeginsel.
Tocqueville liet al zien hoezeer een bloeiende civil society van belang is
voor de gezondheid van de vertegenwoordigende democratie in een land.
Hoe meer de burger zich mengt in associaties die een gemeenschappelijk
doel dienen dat niet primair vermengd is met de staat en niet priEen bloeiende civil society is
mair gericht is op winst, hoe beter
de burger zich vormt en voorbereidt
van belang voor de gezondheid
op het politieke moment van de
van de vertegenwoordigende
verkiezingen. Door middel van
democratie in een land
participatie in een bloeiende, en
meer onafhankelijke, civil society
zou de burger beter voorbereid zijn op het politieke keuzemoment tijdens
de verkiezingen, en zouden deze verkiezingen wel eens minder op een
Idols-aflevering kunnen gaan lijken en meer op een serieuze aangelegenheid waarbij het gaat om het kiezen van mensen die het land gaan regeren,
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die ervoor moeten zorgen dat de financiën op orde zijn, dat er onderwijs
gegeven kan worden, dat er voldoende economische bedrijvigheid is, dat
er sociale woningen zijn, dat er goede betrekkingen onderhouden worden
met omringende landen, enzovoort.
Noten
1

Zie hierover ook Govert Buijs, die schrijft
over de ‘vergiftiging’ van maatschappelijke organisaties door de markt en de
overheid: Govert Buijs, ‘Oude tradities
bieden nieuw abc voor het middenveld’,
in: Marcel ten Hooven e.a. (red.), Voorbij
de crisis (cdv Winter 2009) (pp. 150-166).
Amsterdam: Boom, 2009.
2 Alexis de Tocqueville, Over de democra
tie in Amerika. Rotterdam: Lemniscaat,

2011 [1840], p. 545.
Tocqueville 2011, p. 723.
Tocqueville 2011, p. 545.
Tocqueville 2011, p. 541.
Tocqueville 2011, p. 544.
Tocqueville 2011, p. 543.
Tocqueville 2011, p. 750.
Zie Andreas Kinneging, ‘Nabeschouwing’, in: Tocqueville 2011, pp. 1126-1127.
10 Kuyper, Het Calvinisme (1874), p. 1. Zie
voor de originele tekst: www.neocalvinisme.nl/ak/broch/akcvoor.html.
3
4
5
6
7
8
9
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Over het verbleken van het
algemeen belang en de opmars
van het belang van allen
Mensenrechten hebben sinds de moderne tijd het individu
ele belang tegenover het collectieve belang geëmancipeerd. In
de afgelopen decennia lijkt de balans echter radicaal om te
slaan ten gunste van het individuele belang. Gemeenschaps
banden eroderen en werpen individuen op zichzelf terug, met
als gevolg dat ze zich vooral bekommeren om het veiligstel
len van het eigenbelang. De uitweg ligt in het versterken van
de democratie door de idee van collectieve zelfbeschikking
ernstig te nemen: de idee dat alle maatschappelijke fenome
nen en ontwikkelingen teruggaan op en dus het resultaat
zijn van politieke en dus collectieve beslissingen.
door Antoon Braeckman
De auteur is als hoogleraar verbonden aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van
de Katholieke Universiteit Leuven.

Als een van de eerste theoretici van de moderne democratie wist
Rousseau reeds dat de algemene wil (la volonté générale) en de wil van allen
(la volonté de tous) niet met elkaar verward mogen worden.1 De algemene
wil is namelijk als enige gericht op het algemeen belang, terwijl de wil van
allen gewoon de optelsom is van alle individuele belangen afzonderlijk,
die per definitie van het algemeen belang onderscheiden zijn. Daarom zag
Rousseau ook geen andere oplossing voor het bestaan en het behoud van de
politieke gemeenschap dan de wil van eenieder rigoureus ondergeschikt te
maken aan de algemene wil.
Daarmee geeft Rousseau een antwoord op een probleem waarmee elke
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gemeenschap en dus ook onze huidige samenleving te kampen heeft: het
bepalen van het juiste evenwicht tussen het belang van de gemeenschap en
het eigenbelang van de leden van de gemeenschap. In de loop van de geschiedenis hebben samenlevingen voor het overgrote deel geopteerd voor
Rousseaus oplossing, en hebben zij de belangen van de gemeenschap laten
primeren op die van het individu. Sinds de moderne tijd is daarin geleidelijk aan verandering gekomen, en zorgden onder meer afkondigingen van
liberale en sociale rechten voor een niet onaanzienlijke emancipatie van
het individuele belang tegenover het collectieve belang – de regressies van
de totalitaire wanen uit de vorige eeuw niet te na gesproken. De voorbije
decennia lijkt die balans echter radicaal omgeslaan. Zeker in het Westen
zien we dat het gewicht van het algemeen belang almaar kleiner wordt,
terwijl voor het individuele belang een steeds prominenter plaats wordt
ingeruimd. In deze bijdrage wil ik peilen naar mogelijke oorzaken van die
ommekeer, en nagaan wat de gevolgen ervan zijn.
Welk belang?
Een eerste fundamentele reden waarom het algemene belang het vandaag
moet afleggen tegen de vele individuele belangen houdt allicht verband met
het feit dat de bepaling van het algemeen belang per definitie voorwerp is
van controverse en dus veel minder eenduidig is dan het eigenbelang van de
burgers. Het algemeen belang is immers het belang van de gemeenschap áls
gemeenschap. De moeilijkheid is echter dat die gemeenschap nooit zelf kan
aangeven waarin haar belang bestaat, maar aangewezen is op particuliere
stemmen die pretenderen te spreken namens de gemeenschap. Paradoxaal
genoeg wordt het algemeen belang dus altijd verwoord of gerepresenteerd
vanuit een particulier gezichtspunt. Daarom is de (steeds weer particuliere)
bepaling van het algemeen belang ook altijd betwist: voorwerp van politieke
en publieke controverse. Niemand wéét immers waarin het algemeen belang
bestaat. Om die reden zijn ook technieken bedacht om die cognitieve onbepaaldheid en de daarmee verbonden inherente instabiliteit van het algemeen belang te stabiliseren. De meerderheidsregel is zo’n techniek. Hij legt
minstens tijdelijk ondubbelzinnig vast waarin het algemeen belang bestaat,
en maakt het meteen ook mogelijk dat er beslissingen worden genomen
conform dat algemeen belang.
Een heel andere techniek om die cognitieve onbepaaldheid van het algemeen belang te ondervangen ligt op semantisch niveau en bestaat in de
symbolisering van de gemeenschap. Door de gemeenschap te omschrijven
als en te vereenzelvigen met bijvoorbeeld een bepaalde natie, een specifieke klasse of zelfs een particuliere zuil, wordt de voorstelling van die ge-
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meenschap opgeladen met een reeks sterke symbolische inhouden, zoals
taal, cultuur, specifieke waarden en normen, waardoor het eenvoudiger
wordt om het belang van de betrokken gemeenschap eenduidiger te bepalen. Bovendien maakt die symbolische dimensie het voor het individu ook
mogelijk om zich nadrukkelijk verbonden te voelen met de (inhouden van)
de gemeenschap, zich erin opgenomen te weten en, zo mogelijk, bereid te
zijn om voor die gemeenschap ook offers te brengen.
Vanuit historisch perspectief is het vooral die symbolisering van de gemeenschap die in hoge mate borg gestaan heeft en ook gezorgd heeft voor
het soepel samengaan van algemeen en individueel belang in de moderne
democratie. Zij bewerkstelligde tot voor kort wat Rousseau destijds verwachtte van de ‘burgerlijke religie’ (la religion civile): de symbolisch afgeleide attitude om in de regel het gemeenschapsbelang prioriteit te geven
boven het strikte eigenbelang.
Maar dat was inderdaad het verleden. Vandaag stellen we over de hele
lijn een verregaande erosie vast van de symbolische zeggingskracht van
moderne gemeenschapsvormen zoals de natie, de klasse of de levensbeschouwelijke zuil, die tot voor kort
individuen op een quasi substantiDe erosie van symbolische
ële wijze met elkaar verbonden. Het
gemeenschapsbanden leidt tot
gevolg hiervan is dat het individu
het verbleken van het algemeen
vandaag zowel sociaal als politiek
verweesd achterblijft. Het ziet vaak
belang en de steile opmars van
nog amper tot welke gemeenschap
het belang van allen
het precies behoort, laat staan dat
het zich nog aangesproken zou weten door het ermee verbonden gemeenschapsbelang. De erosie van de symbolische gemeenschapsbanden leidt vandaag in die zin tot het verbleken
van het algemeen belang en de steile opmars van het belang van allen.
Welke gemeenschap?
Ongetwijfeld zijn er talloze ontwikkelingen die hebben bijgedragen tot de
huidige gespannen verhouding tussen het belang van de gemeenschap en
dat van het individu. Toch zijn er enkele die daarvoor rechtstreeks verantwoordelijk lijken.
Zo hebben de processen van globalisering en multiculturalisering onze
samenleving de voorbije halve eeuw niet alleen grondig hertekend, maar
tegelijk de contouren ervan doen vervagen. Uiteenlopende vormen van migratie hebben onze samenleving getransformeerd tot een multiculturele
samenleving. In een dergelijke samenleving, die doortrokken is van ‘su-
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perdiversiteit’, is het niet langer evident wie wel en wie niet tot de gemeenschap behoort, wat haar grenzen zijn en dus ook haar identiteit.2 In een
dergelijk gemeenschap verliezen de traditionele gemeenschapsbanden
aan reliëf en daarmee ook de klare kijk op het gedeeld belang. Onduidelijk
wordt met name met wie je solidair moet zijn en waarom. Globaliseringsprocessen hebben een vergelijkbaar effect. Tal van sociale, economische en
politieke ontwikkelingen blijken vandaag in hoge mate te ontsnappen aan
de greep van de natiestaten. Daardoor boeten deze in aan gezag en zeggingskracht, wat het geloof en het vertrouwen in staat en politiek vanwege
de burgers ondergraaft. Tegelijk maken diezelfde globaliseringsprocessen
ons gewild of ongewild tot wereldburgers, waardoor het onduidelijk wordt
waar onze sociale, economische of politieke loyaliteiten liggen. In zekere
zin zijn wij door de globalisering gaan behoren tot meerdere gemeenschappen tegelijk, waardoor paradoxaal genoeg de banden met elk van die
gemeenschappen losser wordt. De globalisering drijft op die manier een
wig tussen individu en gemeenschap, die het gemeenschapsbelang uit het
blikveld doet verdwijnen.
Tezelfdertijd, en dat is een derde factor, hebben neoliberale bestuursvormen en -technieken de afgelopen decennia de private en de publieke
sector zodanig herijkt dat de maatschappelijke aandacht voor het algemeen belang zo goed als helemaal is weggevallen/weggekwijnd. Behalve
de bekende neoliberale mantra van een doorgedreven deregulering en
een minimale staat, is vooral het daaraan gekoppelde project van een veralgemeende markt daarvoor verantwoordelijk. Het neoliberalisme beoogt
namelijk het hele maatschappelijke veld te reorganiseren naar het model
van de markteconomie waarin rationeel calculerende economische actoren met elkaar in concurrentie treden. In die zienswijze is de nieuwe homo
economicus de ondernemer en bestaat de rol van de staat in het creëren van
marktconforme handelingscontexten en in het veralgemenen van de concurrentie. Het effect hiervan is dat individuen als ‘ondernemers van zichzelf ’ in een niet-aflatende concurrentiële positie – als partes extra partes –
tegenover elkaar geplaatst worden, en elke belangstelling voor een gedeeld
maatschappelijk belang gaandeweg verdwijnt.
Ongeacht nog het relatieve gewicht van elk van de drie factoren is het
duidelijk dat de effecten ervan in dezelfde richting wijzen en elkaar versterken. Individuen worden losgeweekt van hun banden met de gemeenschap en in hoge mate op zichzelf teruggeworpen, met als gevolg dat ze in
de afweging tussen de bekommernis voor het algemeen belang en de zorg
voor het veiligstellen van het eigenbelang, in de regel nog slechts inzetten
op de tweede optie.
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Welke gevolgen?
De gevolgen van deze diepgaande transformatie van de moderne samenleving zijn legio en manifesteren zich op diverse niveaus. Om te beginnen maken globalisering en superdiversiteit de spoeling van de sterk
symbolisch bezette en quasi substantiële banden tussen individu en gemeenschap gevoelig dunner. De burger blijft weliswaar verbonden met
de gemeenschap, maar die band loopt steeds vaker voornamelijk over
(sociale) wetgeving en administratieve procedures. Door dit eroderen van
de symbolische gemeenschap worden bovendien de voorwaarden voor
sociale cohesie aangetast: het basisvertrouwen en de bereidheid tot elementaire solidariteit tussen de leden van de samenleving. Voeg daarbij nog
het gezags- en legitimiteitsverlies van een staat die niet langer bij machte
is om de processen waaraan zijn burgers onderhevig zijn te controleren
en te beheersen, en alle ingrediënten zijn aanwezig om de neoliberale focus op een algehele economisering van het maatschappelijke leven en de
daarbij horende depolitisering van de sociale verhoudingen alle ruimte te
geven. Inderdaad, individuen die op zichzelf en dus exclusief op de zorg
voor het eigenbelang teruggeworpen worden, hebben nog zelden oog voor
het geheel, laat staan dat ze bereid zijn energie te investeren in de actieve
participatie aan het publieke debat of aan de politieke besluitvorming. De
slotsom van dit alles lijkt dus een verregaande depolitisering van de samenleving te zijn.
Althans, dat is de ene zijde van de medaille. Want tegenover de verdamping van het quasi substantieel karakter van de eerdere banden met
de gemeenschap, ontstaat her en der ook een zoektocht naar een nieuwe
gemeenschappelijkheid die als buffer en stootkussen kan fungeren voor
de samenlevingsverstorende effecten van globalisering, superdiversiteit
en neoliberalisme. Nieuwe vormen van gemeenschappelijkheid krijgen
gestalte en manifesteren zich in het
ontstaan van onuitgegeven idenTegenover een verbrokkelde
titaire subculturen of alternatieve
samenleving profileren funda
sociale bewegingen. Maar vaak
mentalisme en populisme
wordt in die context ook teruggegrepen op de oude symbolische
zich als de wegbereiders van
gemeenschappelijkheid van religide ware gemeenschap
euze of nationale aard waarin men
zich met gelijkgezinden terugtrekt.
De ene keer dient die terugtrekking inderdaad om beschutting te zoeken,
de andere keer om vanuit een polemische egelstelling de confrontatie aan
te gaan met de gevestigde orde. Religieuze en nationalistische fundamen-
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talismen en populismen vinden hier hun oorsprong. Tegenover een verbrokkelde en steeds minder geïntegreerde samenleving profileren zij zich
als de wegbereiders van (het herstel van) de ware gemeenschap, waarin het
belang van de enkeling en het belang van het geheel niet langer een tegenstelling vormen, maar conflictloos in elkaar overgaan en elkaar versterken.
Maar of men nu geconfronteerd wordt met gedepolitiseerde en sterk
geïndividualiseerde individuen of met nieuwe vormen van (oude) gemeenschappelijkheid die zich centraal of in de periferie van de samenleving nestelen, per slot van rekening blijft het saldo steeds hetzelfde: de betrokkenen willen vandaag vooral hun particuliere belangen of de belangen van de
particuliere groep waartoe ze behoren laten gelden, terwijl niemand nog
bereid is om daarnaast ook nog het perspectief van het algemeen belang in
rekening te brengen.3 Het spreekt voor zich dat een dergelijke configuratie
voor een democratie funest en op termijn onhoudbaar is. Een gemeenschap die zichzelf niet langer meer kan of wil zien áls gemeenschap, als een
op en voor zichzelf betekenisvolle collectiviteit, verliest immers het vermogen en de capaciteit tot collectieve zelfbeschikking.4
Wat te doen?
De hier gediagnosticeerde crisis van het algemeen belang blijkt op die
manier vooral een crisis van de gemeenschap te zijn en in het verlengde
daarvan ook een crisis van de democratie. Centraal hierin is ongetwijfeld
de rol van de gemeenschap als een voor zichzelf betekenisvolle collectiviteit waar tussen de leden een spontaan vertrouwen heerst en een elementaire bereidheid tot solidariteit, op basis van een gedeelde erkenning van
een legitiem gezag. Het is met name precies het deel uitmaken van een
gemeenschap dat de blik op het algemeen belang openhoudt en de mogelijkheidsvoorwaarde vormt voor de democratie. In die zin behoorde het
tot de wijsheid van de ouden om in te zetten op de collectiviteit en is het de
waan van het neoliberalisme om juist het omgekeerde te doen.
De vraag is dus: hoe bouw je aan een nieuwe gemeenschap, ongeacht of
het nu gaat om het herstel van een oude, dan wel om de uitbouw van een
nieuwe gemeenschap? Sommigen, zoals Habermas, zijn van oordeel dat
een constitutioneel patriottisme hiertoe volstaat.5 Nieuwe (politieke) gemeenschappen moeten gevormd kunnen worden op basis van de loyaliteit
van de burgers aan de basiswetten van die gemeenschap. Daartegenover
vermoed ik dat de symbolische humuslaag voor gemeenschappen een minimale dikte nodig heeft, en constituties zijn daarvoor in de regel te dun.
Maar wat dan wél te doen? Mijns inziens ligt er maar één weg open, en
die bestaat erin de democratie te versterken, met name door de idee van
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collectieve zelfbeschikking ernstig te nemen: de idee dat alle maatschappelijke fenomenen en ontwikkelingen op een of andere manier teruggaan
op en dus het resultaat zijn van politieke en dus collectieve beslissingen.
Daarom dienen dat soort beslissingen zo veel mogelijk gepolitiseerd te
worden door ze te ontdoen van hun vermeend louter administratief of
technisch karakter en door te laten zien welke politieke keuzes en dus ook:
welke belangen erachter schuilgaan. Niets is namelijk zo funest voor de betrokkenheid van de burgers bij de politieke besluitvorming als collectieve
beslissingen voor te stellen als eenvoudige maatregelen van ‘goed bestuur’
of als onvermijdelijke ingrepen opgelegd door marktmechanismen. In de
huidige constellatie zou dit politiseren van beleidsbeslissingen, dit thematiseren en problematiseren in het publieke debat van de politieke keuzes
die achter de beslissingsprocessen schuilgaan, bovendien zowel ruimte
moeten krijgen op het supranationale niveau van de EU, als op het grass
roots-niveau van buurten en wijken. Alleen op die manier kunnen burgers
immers op een democratische wijze betrokken worden bij de processen en
ontwikkelingen van globalisering en multiculturalisering die hun levenin-gemeenschap vandaag rechtstreeks bepalen en beïnvloeden. Het teruggeven aan de collectiviteit van die greep op de eigen bestaanscondities is
immers niet alleen de rationale van elk democratisch bestuur, maar fundamenteler nog van het gemeenschapsleven zelf.
Noten
Jean-Jacques Rousseau, Du contrat
social (livre ii, chap. 3). Parijs: Flammarion, 2001, p. 66: ‘Il y a souvent
bien de la différence entre la volonté
de tous et la volonté générale; celle-ci
ne regarde qu’à l’intérêt commun;
l’autre regarde à l’intérêt privé, et
n’est qu’une somme de volontés
particulières […].’
2 De term superdiversiteit is afkomstig
van Steven Vertovec (cf. diens ‘Superdiversity and its implications’, in: Eth
nic and Racial Studies, 30 (2007), nr. 6,
pp. 1024-1054) en heeft betrekking op de
recente toename van zeer heterogene

1

types migranten, niet alleen op het
vlak van nationaliteit, etniciteit, taal of
religie, maar ook inzake achtergronden
en motieven, de wijze waarop ze zich
inschrijven in de arbeids- en huisvestingsmarkten, enzovoort.
3 Cf. Marcel Gauchet, La religion dans la
démocratie. Parcours de la laïcité. Parijs:
Gallimard, 1998, p. 115, et passim.
4 Voor een verwante analyse, zie Marcel
Gauchet, La démocratie contre elle-mê
me. Parijs: Gallimard, 2002.
5 Cf. Jürgen Habermas, Faktizität und
Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie des
Rechts und des demokratischen Rechts
staats. Frankfurt am Main: Suhrkamp,
1992, p. 642.
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Tolerantie, passief en
actief pluralisme
Democratie is de beste manier om tolerantie vorm te geven, ten
einde maatschappelijke vrede mogelijk te maken. De bezorgd
heid om ideeën niet te verabsoluteren, heeft geleid tot het ideaal
van neutraliteit en een verzuilde samenleving. Uit die houding
vloeit het passief pluralisme voort, dat levensbeschouwelijke
verschillen tolereert, maar de confrontatie schuwt. Het actief
pluralisme neemt geen vrede met deze inhoudelijke droogleg
ging van de levensbeschouwelijke discussie, omdat het oog
heeft voor de kracht van basisideeën, die mee vorm geven aan
de uitbouw van een samenleving. Een geblinddoekte samen
leving zal wellicht zelfs meer spanningen oproepen dan een
samenleving waarin men elkaar ziet staan.
door Guido Vanheeswijck
De auteur is hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen en deeltijds hoogleraar aan
het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KU Leuven.

In 1545 beslist paus Paulus iii het Concilie van Trente bijeen te
roepen. Hij wil het katholicisme versterken en de eigen identiteit ervan
afschermen van het oprukkende protestantisme. Er is al vaak gewezen
op de opmerkelijke gelijkenis tussen het protestantisme en de nieuwe
wetenschap. De gelijkenis bestaat hierin dat een speculatieve vorm van
rationaliteit – typisch voor de Grieken en de katholieke middeleeuwers –
wordt ingeruild voor een veeleer empirische en historische benadering van
concrete feiten. In deze nieuwe benadering zoekt men niet langer naar een
uiteindelijke verklaring voor het wezen van de werkelijkheid, maar verschuift de aandacht naar de concrete verklaring voor de werking van particuliere dingen en voor het functioneren van specifieke gebeurtenissen.
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Anders geformuleerd: de nieuwe rationaliteit, aanwezig in de reformatie
en de nieuwe wetenschap, zoekt veeleer naar inzicht in de oorzaken van de
dingen dan in hun uiteindelijke doel of in hun diepste wezen.
In haar poging om weerstand te bieden aan de opkomst van zowel het
protestantisme als de nieuwe wetenschap, nam de katholieke kerk gedeeltelijk de rationele methode van beide nieuwe stromingen over en deed
daarmee afstand van de oude rationaliteit, die ze deelde met de klassieke
oudheid. Niet langer zocht de katholieke kerk naar een redelijke fundering van haar waarheden via een vorm van rationaliteit die een uiteindelijk
doel viseerde. In plaats van een dergelijke zoektocht, was zij erop uit haar
eigen waarheden te bekrachtigen in termen van dogma’s en stellingen die
niet langer werden bediscussieerd, maar als onveranderlijke en onfeilbare
‘waarheden’ werden voorgehouden en via catechismussen en andere handboeken werden verspreid.1
Ongetwijfeld moeten we deze verschuiving van een speculatieve redelijkheid naar een meetbare rationaliteit voor een groot deel als een winst
beschouwen. Zonder deze methodologische verandering zou de wetenschap nooit de vooruitgang hebben geboekt die ze nu heeft gemaakt. Maar
door de vraag naar het uiteindelijke doel als een illegitieme vraag af te wijzen, werd er ook een bepaalde prijs betaald, zeker als we ons concentreren
op de rol van de levensbeschouwingen en de vragen die we daaromtrent
hebben. Vanaf de zeventiende eeuw verschuift immers de aandacht van de
laatste vragen, betreffende het ultieme doel van de werkelijkheid, naar de
voorlaatste vragen, die peilen naar de werking van concrete fenomenen.
Het doel van de moderne wetenschap was niet langer de zoektocht naar
de uiteindelijke redelijkheid van de dingen, maar de constructie van een
geünificeerd en zo accuraat mogelijk beeld van de natuurlijke wereld en
van alle details in die wereld. Toegepast op de vraag naar het statuut van
levensbeschouwingen, die altijd antwoorden formuleren op de drie grote
vragen (mens, wereld, god), hield deze verschuiving in dat de laatste vragen zelf, die meer dan duizend jaar als de centrale vragen golden, geleidelijk als perifeer aan het wetenschappelijk onderzoek werden beschouwd en
stilaan uit het vizier zelf van de gespecialiseerde onderzoeker verdwenen.
De teloorgang van de zoektocht naar een antwoord op de laatste vragen
werd nog in de hand gewerkt door de godsdienstoorlogen die de tweede
helft van de zestiende en de eerste helft van de zeventiende eeuw domineren. Gaandeweg wordt het immers duidelijk dat er met betrekking tot de
grote levensvragen toch geen eenstemmigheid te bereiken is. In plaats van
elkaar te doden omwille van de onoplosbaarheid van deze problemen, kunnen we beter dit soort vragen niet langer stellen en ons beperken tot die
vragen waarop we zekere antwoorden kunnen geven. Van deze houding is
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het denken van de humanist Michel de Montaigne (1533-1592) een paradigmatisch voorbeeld.
Humanisme en passieve tolerantie
Montaigne beschouwt filosofische en levensbeschouwelijke vragen weliswaar als wezenlijk belangrijk, maar ook als principieel onoplosbaar.
Waar het gaat om abstracte, universele, tijdloze theoretische stellingen,
ziet hij in de ervaring geen voldoende basis om ze te verdedigen of te
weerleggen. Twijfel is voor Montaigne een ‘zoet en zacht oorkussen’ en
onwetendheid misschien niet het doel, maar dan toch het eindpunt van
de filosofische zoektocht. In zijn Apologie voor Raymond Sebond (Essais
ii, 12) beweert hij dat wij van niets zeker kunnen zijn, tenzij wij één ding
vinden waarvan wij helemaal zeker zijn. Zelf gelooft hij dat er geen algemene waarheid is waarover zekerheid mogelijk is, en daaruit concludeert
hij dat we nergens zekerheid kunnen vinden. Op die onzekerheid stoelt
zijn tolerantie.
Montaigne was, als raadgever van Hendrik van Bourbon, het meesterbrein achter het Edict van Nantes.2 Wanneer Hendrik het Edict van Nantes
in 1598 ondertekent, voert hij meteen in Frankrijk de gewetensvrijheid in.
De hugenoten hebben voortaan het recht om openbare posten te bekleden
en mogen, afgezien van enkele beperkingen, ook hun geloof belijden.
Daarmee legt hij niet alleen de oorlogstwisten maar ook de inhoudelijke
discussies tussen de twistende partijen stil.
Vijftig jaar later – op de puinhopen van de tachtigjarige en dertigjarige
godsdienstoorlogen – wordt tijdens de Vrede van Munster (1648) de kaart
van Europa hertekend langs religieuze (protestantse versus katholieke)
grenslijnen. Voortaan mag elke
heerser de godsdienst voor zijn
Tolerantie is noodzakelijk
grondgebied vastleggen, maar mag
hij zich niet langer bemoeien met
om mensen met verschillende
de godsdienstige situatie buiten
levensbeschouwingen in een
zijn eigen gebied. Zowel het Edict
maatschappij vreedzaam te
van Nantes als de Vrede van Munlaten samenleven
ster (Westfalen) zijn geconcipieerd
vanuit het besef dat tolerantie
noodzakelijk is om mensen met verschillende levensbeschouwingen in
een niet meer homogene (in dit geval: katholieke) maatschappij vreedzaam te laten samenleven. Deze vorm van tolerantie was passief omdat hij
inhield dat men de anderen voortaan ‘met rust liet’ en de innerlijke overtuiging niet langer in het maatschappelijke debat betrok.
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Van een individueel recht op godsdienstvrijheid is dan nog geen sprake.
Het is echter geen toeval dat juist in het Frankrijk van de achttiende eeuw
de opvatting van godsdienstvrijheid als een individueel recht geleidelijk
doorbreekt. Deze erkenning van het individuele recht op levensbeschouwing gaat hand in hand met een levensbeschouwelijk pluralisme, waarbij
van de overheid in de eerste plaats neutraliteit wordt vereist. Niet langer
mag zij een oordeel vellen over de waarde en de waarheid van de verschillende levensbeschouwingen; daarenboven moet ze de diverse opvattingen
zo veel mogelijk gelijk behandelen. Deze vorm van tolerantie op het niveau
van de overheid vindt zijn neerslag in de Déclaration des Droits de l’homme
et du citoyen (1789). Daarin wordt de opvatting van de laïciteit – die betrekking heeft op de seculiere overheid of de neutrale lekenstaat in zijn relatie
tot het autonome individu – prominent naar voren geschoven. Neutraliteit
of laïciteit wordt erin omschreven als een vorm van niet-inmenging in de
levensbeschouwelijke overtuigingen van de burgers. Religie en levensbeschouwing zijn voortaan privéaangelegenheden, producten van een
persoonlijke keuze, waarbij inmenging van de staat als paternalistisch en
ongepast wordt beschouwd.
In Frankrijk werd deze levensbeschouwelijke privatisering verbonden
met het republikeinse principe van de laïcité, waarin de gehele natie fungeert als één grote, levensbeschouwelijk neutrale, eenheid en waarin particuliere levensbeschouwingen in de organisatie van de publieke ruimte geen
rol kunnen spelen. In andere landen (zoals bijvoorbeeld in de Lage Landen)
kreeg dezelfde levensbeschouwelijke privatisering gestalte in de verzuiling.
Hier krijgen de diverse particuliere levensbeschouwingen een eigen plaats
en heeft elk van hen een eigen afgebakend terrein, duidelijk afgescheiden
van het terrein van de ander. Op deze dubbele manier (laïcisering en verzuiling) kreeg in de westerse landen het passief pluralisme voet aan de grond en
werd het een toonaangevend model waaraan lange tijd niet werd getornd.
Maar voor de terechte bezorgdheid om het belang van ideeën niet te
verabsoluteren, hetgeen kon uitmonden in godsdienstoorlogen, werd
een prijs betaald: die van het uithollen van de inhoudelijke discussie. Uit
angst voor de repercussies van de strijd rond ideeën, werd deze ideeënstrijd ingeperkt door middel van privatisering en verzuiling en werd zo
de inhoudelijke discussie op het niveau van de levensbeschouwingen ten
slotte lamgelegd. Het passief pluralisme dat uit die houding voortvloeide,
tolereerde weliswaar de levensbeschouwelijke verschillen, maar schuwde
de confrontatie. ‘Samenvattend lijkt het evident dat de tolerantie een
reusachtige stap voorwaarts geweest is voor de meerderheid van de individuen in de samenleving en dat ook die officiële, geïnstitutionaliseerde
neutraliteit tientallen jaren lang een rustgevende rol heeft gespeeld die de
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maatschappelijke vrede heeft bevorderd. De vraag is of het vandaag niet
contraproductief dreigt te worden indien we aan die traditionele conflictvermijdende modellen blijven vasthouden.’3
Passief versus actief pluralisme
Het is tegen deze achtergrond dat ik probeer de contouren van zowel het
passief als het actief pluralisme uit te tekenen.
Op de drempel van de eenentwintigste eeuw, de eeuw van de geglobaliseerde postmoderniteit, oogt het levensbeschouwelijke landschap heel
wat complexer dan ten tijde van de godsdienstoorlogen in de zestiende en
zeventiende eeuw. De multiculturele, multi-etnische en multireligieuze
samenleving van vandaag herbergt een zeer grote diversiteit aan levensbeschouwingen. In het verlengde van de reactie op de vroegmoderne godsdienstoorlogen opteert het passief pluralisme voor een gelijkaardige ‘tactiek’ om de mogelijke fricties tussen uiteenlopende levensbeschouwingen
als het ware preventief in de kiem te smoren. Van deze tactische opstelling
zijn levensbeschouwelijke privatisering en verzuiling de voorbeelden bij
uitstek. Je zou hier van de ‘voorzichtige strategie’4 kunnen spreken, die elke
inhoudelijke discussie schuwt uit vrees zo de doos van Pandora te openen.
Het is vanuit dezelfde strategisch voorzichtige positie dat de passieve
pluralist dan ook de levensbeschouwelijke visies van andere culturen
benadert. Er wordt van mensen uit andere culturen, indien zij zich wensen
te integreren, gevraagd zich te bekennen tot onze morele visies en de procedurele vormgeving daarvan. Zolang zij dit doen, vormt het geen enkel
probleem dat zij privé hun eigen levensbeschouwing belijden, hoe onbegrijpelijk die ons ook kan voorkomen. We confronteren ons niet met deze
levensbeschouwingen, vanuit de in onze ogen nobele visie dat we hun zo
geen strobreed in de weg leggen en
hun tegelijkertijd daarmee alle kanDe actief pluralist is uitermate
sen geven zich in onze samenleving
op de beste manier te integreren.
gevoelig voor de rol die levens
Ook het actief pluralisme erkent
beschouwelijke ideeën spelen
dat geen enkele idee als een mechain het dagelijks oordelen, be
nisme van uitsluiting mag fungeslissen en handelen
ren en relativeert in die zin ook het
absolute belang ervan. Tegelijkertijd is de actief pluralist echter uitermate gevoelig voor de centrale rol die
levensbeschouwelijke ideeën spelen in het dagelijks oordelen, beslissen en
handelen. Daarbij vindt hij het niet alleen zinvol, maar zelfs noodzakelijk
om de werking van levensbeschouwelijke ideeën te analyseren, juist omdat

Christen Democratische Verkenningen | Winter 2012

B_BOOM079-5_CDV 2012 nr 4.indb 130

21-12-12 12:36

Guido Vanheeswijck
Tolerantie, passief en actief pluralisme

131
de impact ervan niet te onderschatten is. Precies de spanning tussen enerzijds het belang en anderzijds de relativiteit van het ideeëngoed accentueert de kwetsbaarheid van zijn houding.
Wat zijn ‘levensbeschouwelijke ideeën’? In Sources of the self maakt
Charles Taylor het onderscheid tussen enerzijds ‘morele visies’ en anderzijds
‘morele bronnen’, die ten grondslag liggen aan die visies. Wanneer we hier
van ‘levensbeschouwelijke ideeën’ spreken, bevinden we ons op het diepste
niveau van de ‘bronnen’. Zij fungeren als basisvooronderstellingen voor concrete theorieën over waarheid en moraal, die zich op een hoger niveau situeren. Het is dit basisniveau van vooronderstellingen, bronnen, paradigmata
of ‘frameworks’dat de actief pluralist wenst te thematiseren. Of nog anders
geformuleerd: terwijl het passief pluralisme zich tevredenstelt met de discussie binnen een bepaald paradigma, breidt het actief pluralisme het discussieterrein uit tot op het niveau van de discussie tussen paradigmata.
Hoe gaat de actief pluralist daarbij te werk? In een eerste fase doet hij
onderzoek naar de ‘bronnen’ van de eigen (in ons geval westerse) cultuur.
Een dergelijk onderzoek laat een grote diversiteit aan bronnen zien en maakt
op die manier duidelijk dat onze keuzemogelijkheden op dit diepste niveau
gaandeweg gegroeid zijn en dat dit groeiproces veeleer als winst dan als
verlies moet worden gezien. Met andere woorden, de westerse cultuur heeft
zich vanaf het begin ontwikkeld binnen het spanningsveld tussen diverse
‘bronnen’ of paradigmata. Vanaf de zeventiende eeuw accentueert die spanning zich, wat ten slotte geleid heeft tot een dubbelzinnige moderne cultuur, waarvan we tegelijk de waardevolheid en de ontoereikendheid moeten
aanwijzen, de ‘grandeur’ en de ‘malaise’. Zo kan je de moderne cultuur zien
als de vrucht van de wederzijdse botsing en verrijking tussen diverse tradities: het monotheïsme, de Griekse rationaliteit, de moderne wetenschap, de
culturele verlichting, de romantiek, enzovoort. Vanuit deze diverse tradities is er een spanning waarneembaar tussen enerzijds de diepgewortelde
tendens om onze waarden helemaal in onszelf te vinden en anderzijds een
gehechtheid aan diepere bronnen van zin en morele betekenis.
In een tweede fase doet de actief pluralist onderzoek naar de ‘bronnen’
van andere culturen en zoekt hij zowel de gelijkenissen als de verschillen
met die van zijn eigen cultuur. Ook hier stoot hij op een spanningsveld tussen diverse ‘bronnen’ of paradigmata, zowel in de onderzochte culturen
zelf als over de grenzen van de diverse culturen heen. Bij dit onderzoek
hanteert hij een dubbel uitgangspunt. Allereerst is hij van oordeel dat de
kracht van de ene ‘bron’ de kracht van een andere ‘bron’ niet hoeft uit te
sluiten. Daarenboven impliceert de erkenning van de onmiskenbare fouten
die in naam van de grote levensbeschouwingen gemaakt zijn nog niet dat je
daarom elke vorm van levensbeschouwing moet afwijzen en het debat over
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levensbeschouwingen niet of slechts in zwart-wittermen moet voeren.
Vooral met betrekking tot dit tweede uitgangspunt is het verschil tussen actief en passief pluralisme duidelijk. De passieve pluralist is uitermate
gevoelig voor het gevaar dat inherent is aan ‘grote verhalen’. Hij wantrouwt ze
en vindt het daarom veiliger om kleinschalige doeleinden te koesteren dan
grote verwachtingen, en om van meet af aan wat cynisch of sarcastisch te zijn
over de menselijke mogelijkheden. In zijn ogen is een voorzichtige strategie
gepaster: dat betekent dat we de eindigheid van elk menselijk streven onder
ogen moeten zien en elke hogere, potentieel zo gevaarlijke aspiratie maar
beter laten vallen. Daarmee is, volgens de actief pluralist, echter niet het laatste woord gezegd. ‘De voorzichtige strategie heeft slechts zin vanuit de aanname dat het dilemma onvermijdelijk is, dat de hoogste spirituele aspiraties
moeten leiden tot verminking of destructie. Maar ik aanvaard dit dilemma
niet voetstoots als ons onvermijdelijk lot. Dit dilemma is geen ijzeren noodlot, maar in zekere zin onze grootste intellectuele en spirituele uitdaging.’5
Passief en actief pluralisme
Actief pluralisme kan alleen maar in zijn opzet slagen, als het voortbouwt op
de eeuwenoude traditie van het passief pluralisme. Dit passief pluralisme is,
zoals aangestipt, een kind van de verlichting dat de ondergrens vastlegt van
wat pluralisme hoort te zijn: ideeën en de uitwisseling van ideeën zijn vrij en
niemand mag omwille van zijn ideeën worden vervolgd. Ongetwijfeld heeft
dit passief pluralisme enerzijds geleid tot de vrije discussie binnen wetenschappelijke disciplines, maar heeft het anderzijds de vrije discussie rond
levensbeschouwelijke vragen grotendeels lamgelegd.
Actief pluralisme amendeert in die zin passief pluralisme, dat het niet
langer vrede neemt met de inhoudelijke drooglegging van de levensbeschouwelijke discussie, als gevolg van het poneren van het ideaal van neutraliteit en de uitbouw van een verzuilde samenleving. Enerzijds deelt
Actief pluralisme neemt geen
het de opvatting van het passief pluvrede met de inhoudelijke
ralisme dat het belang van ideeën
wordt overdreven als men omwille
drooglegging van de
van ideeën mensen uitsluit, margilevensbeschouwelijke discussie
naliseert, de mond snoert of zelfs
letterlijk doodt. Anderzijds is het
zeer gevoelig voor de kracht van basisideeën, die mee vorm geven aan de
uitbouw van een samenleving en daarom om verdere reflectie vragen. Juist
vanuit deze gevoeligheid wil het de inhoud van deze basisideeën thematiseren en ze met elkaar vergelijken, de geschiedenis van hun evolutie bestu-
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deren en de impliciete rol die zij spelen in de uitbouw van (uiteenlopende
facetten van) de samenleving expliciteren.
Actief pluralisme heeft dan ook als specifiek onderzoeksterrein dat van
de levensbeschouwingen die antwoorden geven op de laatste vragen, een
domein dat in een passief pluralistische optiek grotendeels wordt verwaarloosd. Dit specifiek onderzoeksterrein van het actief pluralisme kan als
volgt worden gespecificeerd: allereerst richt onderzoek vanuit een actief
pluralistische houding zich op de inhoud en de evolutie van de diverse
antwoorden op de laatste vragen; vervolgens thematiseert dit onderzoek de
verhouding tussen deze antwoorden op de laatste vragen en de antwoorden
op de voorlaatste vragen, zoals die in uiteenlopende disciplines worden
gegeven. Net zoals wetenschappers binnen hun eigen disciplines telkens
opnieuw reeds gegeven antwoorden en interpretaties aan kritiek onderwerpen om zo te trachten tot betere antwoorden en interpretaties te komen, zo
wil het actief pluralisme op het niveau van levensbeschouwingen telkens
opnieuw reeds gegeven antwoorden en interpretaties aan kritiek onderwerpen om zo te trachten tot betere antwoorden en interpretaties te komen.
Zoals deelnemers aan elke wetenschappelijke discipline openlijke discussie
als winst beschouwen, zo beschouwt het actief pluralisme openlijke discussie rond de levensbeschouwelijke problematiek als winst.
Winterdijk en zomerdijk
De loop van een rivier wordt bepaald door de zomerdijk, zijn natuurlijke bedding. Maar rivieren zijn veranderlijk en verraderlijk. Door ervaring wijs geworden, hebben mensen daarom winterdijken aangelegd, die op ruime afstand
blijven van de gewone loop van de rivier maar als een onmisbare beschermingswal fungeren bij overstromingen. Tussen de winter- en de zomerdijk
liggen de uiterwaarden, die regelmatig onderlopen, omdat het water er de vrije
loop krijgt. Deze uiterwaarden zijn zeer vruchtbaar en waren daarom altijd
belangrijk voor de landbouw, voor het in cultuur brengen van de grond.6
Het passief pluralisme fungeert als een winterdijk, die op ruime afstand
blijft van de loop van de rivier van levensbeschouwelijke opinies en discussies. Een dergelijke dijk beperkt ontegensprekelijk de loop van de rivier,
maar slechts op de marginale manier van het inbouwen van een veiligheidsmarge. Tussen de winter- en de zomerdijk, in de uiterwaarden, krijgt
de rivier van meningen en wederzijdse confrontatie vrij spel. De uiterwaarden zijn het vruchtbaarste gedeelte, juist omdat het water er ongestoord
zijn gang kan gaan. Indien de oeverbewoners de winterdijk niet oversteken
– wat het passief pluralisme uit veiligheidsoverwegingen voorstelt – dan
kunnen ze de vruchtbare landbouwgronden niet bewerken. Dat is de kri-
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tiek van het actief pluralisme. Maar het passief pluralisme heeft in die zin
gelijk dat, indien de rivier een te hoge stand bereikt, de winterdijk onontbeerlijk is om de burgers die erachter wonen te beschermen.
Vanaf de zeventiende eeuw hebben onze voorouders bijgedragen aan
de aanleg van de winterdijk van het passief pluralisme. Vier eeuwen later
vormt deze winterdijk in de westerse cultuur een sterk bolwerk. We zijn als
dwergen op de schouders van de reuzen die dit passief pluralisme hebben
opgebouwd. Dankzij hun werk kunnen wij – voortbordurend op de eeuwenoude traditie van het passief pluralisme – het er vandaag op wagen de
winterdijk over te steken en de gronden in de uiterwaarden te bebouwen.7
Laat duidelijk zijn dat het bij dit alles uitdrukkelijk gaat over welke democratie – opgevat als de beste manier om tolerantie vorm te geven, teneinde
maatschappelijke vrede en samenleven mogelijk te maken – we nu eigenlijk
wensen, en welk mens- en maatschappijbeeld we daarbij bij voorkeur omarmen. Laat bovendien duidelijk zijn dat het gaat om een vraag die niet alleen
een normatieve dimensie heeft, maar ook een belangrijke sociologische:
welke benadering dient de maatschappelijke vrede het best? Algemener
geformuleerd: zal een geblinddoekte samenleving niet veel meer spanningen
oproepen dan een samenleving waarin men elkaar ziet staan?8 En met deze
laatste vraag zijn we weer bij de ontstaansreden van het passief pluralisme,
dat zoals zojuist gezegd uit veiligheidsoverwegingen is ontstaan. Paradoxaal
is de suggestie nu echter dat om onze democratie te doen overleven, we misschien wel alle reden hebben om het actief pluralisme volop te faciliteren.
Noten
1

Zie voor meer informatie daarover: S.
Toulmin, Kosmopolis. Verborgen agenda
van de moderne tijd. Kampen/Kapellen:
Kok Agora/dnb-Pelckmans, 1990, pp.
113-116.
2 Zelf heeft Montaigne de afkondiging
niet meer meegemaakt, maar in de
jaren tachtig van de zestiende eeuw
waren er vele contacten geweest tussen
Montaigne en Hendrik.
3 Ludo Abicht, ‘Actief pluralisme. Bedoelen we hetzelfde?’, in: Steve Stevaert
(red.), Ander geloof. Naar een actief
pluralisme in Vlaanderen. Leuven: Davidsfonds, 2005, p. 25.
4 Ik ontleen deze term aan Charles
Taylor, Sources of the self. The making
of modern identity. Cambridge: Cambridge University Press, 1989, pp.

519-520. Dit werk is in het Nederlands
vertaald als Bronnen van het zelf. De
ontstaansgeschiedenis van de moderne
identiteit. Rotterdam: Lemniscaat,
2007.
5 Taylor 1989, pp. 520-521 (eigen vertaling).
6 Dit beeld ontleen ik aan Maurice
Adams, Recht en democratie ter discus
sie. Essays over democratische rechts
vorming. Leuven: Universitaire Pers
Leuven, 2006, pp. 235-236.
7 Deze tekst is een (te) bondige samenvatting van fragmenten uit mijn boek
Tolerantie en actief pluralisme. De af
gewezen erfenis van Erasmus, More en
Gillis. Kampen/Kapellen: Klement/
Pelckmans, 2008.
8 Aldus ook E.M.H. Hirsch Ballin, ‘Artikel
1 in drievoud’, Nederlands Juristenblad,
2003, p. 1285.
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Antidemocratische
tendenzen bij interne
partijdemocratisering
Met de leiderschapsverkiezingen heeft het Nederlandse poli
tieke stelsel er weer een Amerikaans trekje bij. Verkiezingen
van een politiek leider geeft een stem aan het individuele par
tijlid. Eén man, één stem; het is snel beschouwd het summum
van democratie. Maar democratisering van de partijproce
dures kan gemakkelijk omslaan in haar tegendeel. De positie
van een gekozen politiek leider kan op een gegeven moment zo
onomstreden zijn, dat de zeggenschap van de partijleden over
het te voeren beleid volkomen uit het zicht verdwijnt en dat het
precaire stelsel van macht en tegenmacht wordt ondermijnd.
door Lex Oomkes
De auteur is politiek journalist en commentator bij dagblad Trouw.

De politieke partij verkeert in een ernstige crisis. Het is niet een
uniek Nederlands fenomeen, maar juist in Nederland laten de gevolgen
zich extra voelen. Het Nederlandse kiesstelsel is in de loop van de geschiedenis meer en meer geënt op de politieke partij. De crisis in het partijwezen kan daarom uiteindelijk nopen het kiesstelsel grondig aan te passen.
Geen zichzelf respecterende partij kan zich sinds de revolte van Pim
Fortuyn nog veroorloven de leden niet de politiek leider te laten kiezen.
Fortuyn zette de gevestigde gewoonten in de vertegenwoordigende democratie ter discussie. De achterkamertjes zijn subject geworden. Wat D66 in
dertig jaar niet lukte, lukte Fortuyn in een paar maanden.
Een gekozen leider is de moderne norm; elke tegenstander van deze
interne partijdemocratie zal het tegenwoordig zwaar hebben om uit te
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leggen dat de gekozen partijleider uiteindelijk grote negatieve consequenties zal hebben. Het heeft er veel van weg dat de notie dat democratie geen
democratie is als het geen directe democratie is, steeds meer opgeld doet.
Ook in een partij als het cda is dat het geval. De christendemocraten hebben van oudsher grote reserves bij vormen van directe democratie, maar
in 2010 werd mogelijke samenwerking met de pvv aan de partijleden voorgelegd en ook de laatste lijsttrekker en politiek leider werd direct door de
leden gekozen. Kon het congres over de samenwerking met Geert Wilders
nog als een begrijpelijk incident gezien worden – de partij dreigde te splijten over de vraag of met de pvv samengewerkt kon worden of niet –, met de
directe verkiezing van Sybrand van Haersma Buma is ook de christendemocratie de Rubicon overgestoken.
Personalisering van de politiek
Sterker nog, de vlucht gaat, breed over de partijen bezien, steeds verder
naar voren. Toen Michel van Hulten in 2005 op het partijcongres van de
PvdA tot partijvoorzitter werd gekozen, stond ook een voorstel op de
agenda om de gekozen politiek leider van de PvdA het recht te geven wijzigingen aan te brengen in het verkiezingsprogramma. Een idee van de toenmalige politiek leider Wouter Bos dat toekomstige kandidaten voor het
leiderschap zich zouden profileren met een eigen verkiezingsprogramma
ging Van Hulten een stap te ver, maar het recht om het verkiezingsprogramma naar eigen inzicht te veranderen, vond hij een logisch uitvloeisel
van de prominente positie van de politiek leider.
Het voorstel is een zachte dood gestorven, maar inmiddels heeft de huidige partijvoorzitter van de PvdA, Hans Spekman, al weer een nieuw idee
om kiezers te betrekken bij het aanwijzen van een politiek leider. Spekman
spiegelt zich aan het voorbeeld van de Franse zusterpartij, waar niet-partijleden zich voor een luttel bedrag als sympathisant kunnen laten registreren en mee kunnen stemmen over wie de partij moet gaan leiden en op zal
gaan als de socialistische kandidaat bij de presidentsverkiezingen.
Het voorbeeld van de PvdA is voor andere partijen wellicht (nog) te vergaand, maar leiderschapsverkiezingen worden zo’n beetje overal gehouden. Dit jaar sloot als laatste van de grote partijen het cda zich daarbij aan.
Zes kandidaten toerden door het land, op de voet gevolgd door de journalistiek, om de cda-leden duidelijk te maken dat een keuze op hem of haar
de beste zou zijn voor de partij.
Tekenend genoeg ging dat nooit over de vraag welke kandidaat de partij
inhoudelijk verder zou kunnen brengen, maar vooral over de vraag welke
kandidaat de grootste electorale aantrekkingskracht zou kunnen hebben.
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Het debat tussen de cda-kandidaten was bij uitstek de bevestiging dat leiderschapsverkiezingen niet zozeer een uiting zijn van de drang een politieke partij te democratiseren, maar veel meer van de immer doorzettende
tendens tot personalisering van de
politiek. Dat is niet typerend voor
Leiderschapsverkiezingen
de situatie in het cda alleen, het
zijn een uiting van de immer
is een bredere tendens, al was het
gebrek aan inhoudelijke verschillen
doorzettende tendens tot
tussen de zes cda-kandidaten wel
personalisering van de politiek
erg duidelijk.
Vehikels voor individuele politieke ambities
Politieke partijen zitten, om met de Groningse politicoloog Voerman te spreken, in een overgangssituatie.1 Het gewicht en de onderlinge verhoudingen
tussen de voor naoorlogse massapartijen typische functies is aan het veranderen. Partijen hebben niet alleen de functie om benodigd politiek personeel te rekruteren en kiezers te mobiliseren; in het politieke proces hebben
zij ook de functie om belangen van maatschappelijke groepen te articuleren,
van een ideologie te voorzien en om te zetten in praktische politiek.
Die functies waren min of meer in evenwicht in tijden dat Nederland
nog relatief massaal lid was van een politieke partij en, niet onbelangrijk,
de aanhang van verkiezing op verkiezing nog een behoorlijk stabiel beeld
liet zien. In het huidige tijdsgewricht is lidmaatschap van een politieke
partij echter dun gezaaid en is de kiezer op drift. Van de klassieke functies
worden daardoor noodzakelijkerwijs de rekrutering van politiek personeel
en de mobilisatie van kiezers veel belangrijker.
Tel daarbij op dat de kiezer minder op ideologie en inhoud kiest en het
is duidelijk dat het belangrijkste kapitaalgoed van een goede lijsttrekker
zijn aantrekkingskracht is. Zo beschouwd is de mode om een politiek leider te kiezen wellicht niet eens zozeer ingegeven door de noodzaak om de
interne democratie van een partij te vergroten. De verkiezing is er wellicht
eerder op gericht de aantrekkingskracht van de leider te kunnen testen
voordat de echte confrontatie met de kiezer plaatsvindt. Een confrontatie
van verschillende visies tussen de kandidaat-lijsttrekkers op de beginselen
van de partij en het daaruit voortvloeiende praktische partijprogramma is
dan ook volstrekt overbodig.
Ook de klassieke volkspartijen cda, PvdA en – met enige goede wil – vvd
worden zo van platformen voor ideeënvorming en ideologieontwikkeling
tot vehikels voor de individuele politieke ambities van een partijgenoot.
Het is nog lang niet zover, maar daarmee zouden de klassieke volkspartijen
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uiteindelijk kunnen gaan lijken op de Democratische en de Republikeinse
partijen in de Verenigde Staten. Die partijen zijn in de tijden tussen verkiezingen vooral slapende molochen, die springlevend zijn en een fantastisch
apparaat op de been kunnen brengen op het moment dat binnen de partij
de kandidaat aangewezen is voor die specifieke verkiezing.
Het hiervoor aangehaalde voorbeeld van voormalig PvdA-partijvoorzitter Michel van Hulten laat ook de mogelijkheid zien van een duidelijke
paradox. Verkiezingen van een politiek leider geeft een stem aan (tot nu toe
alleen) het individuele partijlid. Eén man, één stem; het is snel beschouwd
het summum van democratie. Maar wordt daarmee een partij intern ook
werkelijk democratischer?
Paradox
Wouter Bos, in het eerste decennium van deze eeuw de eerste gekozen politiek leider van de PvdA, had in het midden van het vorige decennium een
onbetwiste machtspositie. Hij kon zich veroorloven zware kritiek te hebben
op de Wiardi Beckman Stichting, het wetenschappelijk bureau van de sociaaldemocraten. De Wiardi Beckman Stichting stelde zich op als de luis in
de pels van het leiderschap van Bos en daar kon hij slecht mee omgaan. Een
partijleider met een mandaat als dat van Bos draait er in een dergelijke situatie de hand niet voor om om hard terug te slaan, en dan niet door inhoudelijk op de kritiek in te gaan, maar door met verwijten terug te slaan.
Een ander voorbeeld in min of meer dezelfde categorie. Bos voelde zich
door zijn mandaat inmiddels zo ver boven zijn partij verheven dat hij
erover begon na te denken een nieuw beginselprogramma te gaan schrijven, niet alleen voor de PvdA, maar voor de hele, brede progressieve beweging. Wie zegt daar dat ergens op zijn hoogtepunt Wouter Bos het gedrag
van een Zonnekoning ging imiteren?
Dit artikel gaat echter niet over Wouter Bos, maar over mogelijke
langetermijneffecten van het betrekkelijk nieuwe fenomeen van leiderschapsverkiezingen in politieke partijen. Het voorbeeld toont wel aan dat
democratisering van de partijprocedures kan omslaan in haar tegendeel.
De positie van een gekozen politiek leider kan op een gegeven moment
zo onomstreden zijn en het mandaat zo krachtig (zolang hij of zij verkiezingen wint, wellicht) dat de zeggenschap van de partij over het te voeren
beleid volkomen uit het zicht verdwijnt.
Het is deze paradox waar Voerman in zijn oratie van september van dit
jaar aandacht voor vroeg.2 Is het echter, doorgeredeneerd, ook niet mogelijk dat het hoge voetstuk waarop de politiek leider steeds nadrukkelijker
geplaatst wordt, uiteindelijk het huidige Nederlandse stelsel van evenre-
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dige vertegenwoordiging onder druk zet? De partij, en in het verlengde
daarvan het partijlid, houdt zeggenschap over de samenstelling van een
kandidatenlijst, maar de eerste op de lijst is veel meer dan alleen maar de
aanvoerder van een lijst. Kamerleden kwamen in de afgelopen decennia al
meer en meer op de slippen van de lijstaanvoerder aan hun zetel. Maar partijen zorgden tot voor kort in ieder geval nog voor bijvoorbeeld een representatieve regionale spreiding of een redelijke verdeling tussen mannen
en vrouwen op de lijst. Partijen als de PvdA en het cda laten die principes
meer en meer vallen.
Het duidelijke mandaat van de partijleden voor de politiek leider zal zich
bij de samenstelling van die lijst ook steeds nadrukkelijker gaan laten gelden. De gekozen leider is per definitie in een uiteindelijk samengestelde
Het kiezersmandaat wordt meer
fractie niet meer de primus inter
pares, net zoals die ene politiek leien meer een verpersoonlijkt man
der die uiteindelijk geroepen is een
daat, met ondermijnende gevol
kabinet te gaan leiden als premier
gen voor het precaire stelsel van
niet langer de eerste onder zijn gelijmacht en tegenmacht
ken zal zijn. Het kiezersmandaat
wordt zo meer en meer een verpersoonlijkt mandaat, met ondermijnende gevolgen voor het precaire stelsel
van macht en tegenmacht dat het Nederlandse stelsel kenmerkt.
Van de gekozen politieke leider loopt een rechtstreekse lijn naar de
gekozen minister-president; niet dat dit een onontkoombaar automatisme
is, maar de tendens wijst onherroepelijk die kant op. Of Nederland er
democratischer op wordt is de vraag. Duidelijk is in ieder geval dat de personalisering van de politiek, sowieso al een gegeven sinds de jaren zestig
van de vorige eeuw, nog steeds aan een niet te stuiten opmars bezig is. Het
Nederlandse politieke stelsel heeft er weer een Amerikaans trekje bij. Een
constatering die niet per se enthousiasme hoeft te wekken.
Noten
1

Gerrit Voerman, Over de toekomst van
de politieke partij. Oratie Rijksuniversiteit Groningen, 18 september 2012.

Zie http://dnpp.eldoc.ub.rug.nl/
FILES/root/pubs/OratieG.Voerman/
Toekomstpolitiekepartij_Voerman.
pdf.
2 Voerman 2012.
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Vernieuwing van de
representatieve democratie
Het vertrouwen in democratie kan worden versterkt door
een verdieping van de vertegenwoordigende democratie, die
gericht is op een zuiverder scheiding van de machten. Parle
ment, regering en rechter dienen zich meer te concentreren op
hun eigen taken en verantwoordelijkheden. Voor christende
mocraten is het van belang om per dossier helder te zijn over
de grenzen van de staatsmacht. Pas als dit duidelijk is, ont
staat ruimte voor de burger om zelf initiatief te nemen. Deze
benadering past perfect in deze tijd: grenzen stellen aan de
(al)macht van de staat, aangeven waar ruimte is voor maat
schappelijk initiatief, en tegelijk pleiten voor een voorspel
baardere en consistentere overheid.
door Eric Janse de Jonge
De auteur is directeur Bestuur, Beleid en Politiek (BB&P) en oud-lid van de Eerste
Kamer namens het CDA.

Befaamd zijn de woorden over de (on)macht van democratie van
Winston Churchill in een Lagerhuis-debat op 11 november 1947: ‘Many
forms of Government have been tried, and will be tried in this world of sin
and woe. No one pretends that democracy is perfect or all-wise. Indeed, it
has been said that democracy is the worst form of government except all
those other forms that have been tried from time to time.’1
Churchill verwoordt hier de democratische paradox: lof en kritiek op
de democratie staan zij aan zij.2 Dat geldt ook voor Nederland, waar veel
is geïnvesteerd op het vlak van democratie, hoewel niet altijd met succes. D66 geldt daarbij als kampioen staatsrechtelijke vernieuwing, maar

Christen Democratische Verkenningen | Winter 2012

B_BOOM079-5_CDV 2012 nr 4.indb 140

21-12-12 12:36

Eric Janse de Jonge
Vernieuwing van de representatieve democratie

141
inmiddels zijn de ideeën van deze partij door de realiteit van de eenentwintigste eeuw ingehaald. Het cda is traditioneel wat terughoudender
met staatkundige vernieuwingen. Evenwel blijkt uit de constitutionele
geschiedenis van West-Europa
(en van de Verenigde Staten) dat
Het CDA is traditioneel wat terug
een democratie onderhoud vergt.
Onderhoud betekent tegelijk voorthoudender met vernieuwingen
durende vernieuwing, waarin kenvan staatkundige aard
nis wordt genomen van falen en het
vermogen wordt opgebracht om
dit te herstellen. Deze mentaliteit van het ‘zelfreinigend vermogen’ van de
democratie is in Nederland niet sterk ontwikkeld, maar in een jonge democratie als de Amerikaanse wel. Het telkens bij de tijd brengen van democratie (en rechtsstaat) is niet alleen noodzakelijk voor het goed functioneren
van het instituut, maar ook voor de doorleving van de democratie door
burgers en het draagvlak in de samenleving.
In de voorgaande beschouwingen in dit cdv-nummer zijn vele aspecten
van democratie vanuit historisch, politicologisch en christendemocratisch perspectief aan de orde gekomen. In deze slotbeschouwing wordt
aandacht besteed aan de actuele dilemma’s van onze democratie en wordt
een denkrichting voor een christendemocratische koers aangeduid. Na
een bespreking van de verwarring rond en vervreemding van de democratie, wordt deze bijdrage afgesloten met een pleidooi voor het herstel van
vertrouwen in en verdieping van de democratie. Het betoog gaat uit van de
handhaving van de bestaande instituties.
Verwarring over de staat van de democratie
Er lijkt verwarring te bestaan over het functioneren van onze democratie.
Al decennia vechten politicologen een gevecht uit of, en zo ja, in welke
mate burgers al dan niet vertrouwen hebben in ‘de politiek’. Uit alle onderzoeken blijkt evenwel dat het vertrouwen in de (staats)instellingen wel in
orde is, maar dat het vertrouwen in politici sterk is afgenomen.3 Ik vind
deze discussie verder niet zeer relevant, ook al omdat een finaal antwoord
niet mogelijk lijkt. Relevanter zijn de analyses van een aantal denktanks
in ons land. Allereerst is daar het rapport van de Wetenschappelijke Raad
voor het Regeringsbeleid, Vertrouwen in burgers.4 Zoals de titel aangeeft,
gaat het om de mate van participatie van burgers in democratie en samenleving. De aanbevelingen hebben in essentie een hoog christendemocratisch gehalte: maatschappelijk initiatief versus staatsinterventie. Dat past
uitstekend bij een samenleving waarin burgers steeds beter zijn opgeleid,
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mondiger zijn geworden en ook zelf initiatieven wensen te nemen. Talloze
voorbeelden zijn hiervan te geven, die variëren van burgerparticipatie bij
belangrijke besluiten van de overheid die de leefomgeving raken, tot vrijwilligerswerk voor opvang van ex-gedetineerden.
De revolutie van het internet heeft vergaande gevolgen gehad voor ons
democratiebegrip.5 Besluitvorming in ons openbaar bestuur lijkt steeds
meer voorwerp te zijn van snelle en daarmee helaas vaak ondoordachte
meningen. De media lijken politici en bestuurders nauwelijks tijd te gunnen
om na te denken en ruimte te geven voor onderling beraad. De filevorming
bij de voordeur van de fractiekamer van het cda in 2010 staat de meesten
nog helder voor ogen. Dit alles steekt schril af bij de inbreng van christendemocratische waarden in de democratie: vanuit onze hechte fundamenten
met elkaar na (soms heftige) discussie tot een keuze komen. Daarbij speelt
bij christendemocraten de consciëntie een belangrijke rol. De meerwaarde
van onderling beraad is van grote waarde, want daar waar mensen onderling met elkaar discussiëren, komt men vaak tot betere inzichten. De filosofe
Hannah Arendt formuleerde het aldus: ‘In het gesprek manifesteert zich de
politieke betekenis van vriendschap […] de gemeenschappelijke wereld [de
staat; EJdJ], die letterlijk onmenselijk blijft wanneer mensen er niet voortdurend over spreken.’6 Ook de socratische methode van vragen, doorvragen
en tegenwerpen is na 2500 jaar nog steeds van waarde voor democratie. In
de dialectische discussie staat de afweging tussen goed en kwaad centraal.
Maar daar lijkt geen tijd meer voor in de hedendaagse politieke context.
Vervreemding van de overheid
Behalve verwarring zien we dat burgers zich vervreemd voelen van de overheid. De overheid, en zeker het Rijk, kent haar ondoorgrondelijke, bureaucratische gangen. Een complexe samenleving leidt bijna onvermijdelijk
tot complexe regelgeving. De overheid schrijft nauwkeurig voor wat te
doen of na te laten. Daar waar het misgaat, volgt vaak de standaardreactie
uit Den Haag: nog meer regels en zwaardere vormen van toezicht. Soms
wordt toezicht op toezicht gestapeld. De recente kwestie rond de scholengemeenschap Amarantis en de fraude bij enkele woningbouwcorporaties
illustreren deze trend. In dit verband sprak de Nationale ombudsman in
zijn Kees Lunshoflezing van ‘diplomabureaucratie’. Hij duidt hiermee op
de steeds toenemende complexiteit van sociale regelingen in ons land. Een
bijna ondoorzichtig woud van regels en gedragsvoorschriften beheerst ons
(sociale) leven. Wie daar niet in thuis is, en dat zijn de meesten, verdwaalt
en blijft gefrustreerd achter.
Een ander voorbeeld is dat gemiddeld eens in de tien jaar een opschoning van fiscale regels en aftrekposten noodzakelijk is. In de loop van elk
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decennium weet het parlement, lees de Tweede Kamer, talloze uitzonderingen op de regels te maken om bepaalde groepen van burgers tegemoet
te komen. Dat mag vanuit politiek en sociaal oogpunt zinvol zijn, voor
de werking van de democratie is dit een ongezonde ontwikkeling. Ook
recente gevallen van omkoping in het openbaar bestuur trokken sterk
de aandacht. Uit onderzoek van Huberts en Nelen blijkt dat vooral in
kleinere gemeenten corruptie niet alleen ambtelijk, maar ook op politiek
niveau speelt. Vrijwel altijd gaat het om het bevoordelen van het lokale
bedrijfsleven.7 Hoe kleiner de kloof tussen burger en politiek, hoe groter
de kans op corruptie, zo lijkt het.
In het jaarverslag over 2004 vat de Raad van State het fraai samen: ‘De
drie structurele problemen waarmee de Nederlandse overheid worstelt –
heroriëntatie op de rol van de nationale staat, kwaliteitsverbetering van
het openbaar bestuur en versterking van de democratie –, hebben hun
pendant in Europa: subsidiariteit, goed bestuur en democratisch tekort.’8
Teleurgestelde burgers
‘Politici en rechters zetten door het onderling verdelen van de macht de
burgers buitenspel. Het vertrouwen in de overheid en de rechtspraak is
mede hierdoor nog nooit zo laag geweest. Politiek en rechtspraak stellen hun eigen macht niet ter discussie. Dat doen de burgers des te meer
door hun gezag niet meer als vanzelfsprekend te aanvaarden.’ Tot die
conclusie kwam zowel de Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer als
hoogleraar rechtssociologie Marc Hertogh tijdens de zojuist aangehaalde
Kees Lunshoflezing.9 Burgers nemen enerzijds zelf initiatief, maar zijn
anderzijds ook vaak teleurgesteld in een overheid die daarin niet meegaat
of op het laatste moment afhaakt. Dat geeft frustratie. De nieuwe trend is
dat burgers meer ‘eigenaarschap’ over hun leefomgeving zouden kunnen
krijgen. Met het oog op het herwinnen van het vertrouwen van burgers
kan dat op zichzelf zinvol zijn,
maar de overheid stelt ook hier
In Den Haag bestaat onder
geen duidelijke grenzen. Nadelig
politici de hardnekkige
is tevens dat de overheid vaak te
snel en te vaak wisselt van standopvatting dat zij precies weten
punt onder invloed van politieke
wat goed is voor de burgers
manoeuvres.
Een bijkomende factor is dat de
laatste kabinetten, en zeker ook het huidige kabinet-Rutte ii, verantwoordelijkheden over de schutting gooien naar gemeenten en burgers. Dat
lijkt sympathiek, maar bij de uitvoering blijkt dat de overheid een dub-
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bele pet opheeft. In veel gevallen weten gemeenten en burgers niet goed
hoe met deze verantwoordelijkheid om te gaan, juist ook als de financiële
middelen ontbreken. In evenzoveel gevallen bepaalt de nationale overheid bovendien de regels en gedragscodes: ‘U mag zelf initiatief nemen,
maar wij bepalen wel de kaders.’10 In Den Haag bestaat onder politici namelijk de hardnekkige opvatting dat zij precies weten wat goed is voor de burgers.
Burgers mogen responsief zijn, maar de centrale overheid zelf is dat zeker
niet. Ook het huidige regeerakkoord tussen vvd en PvdA ademt de sfeer van
‘wij weten wat goed voor u is’. Dat is echter niet meer van deze tijd. Deze tijd
vergt een overheid die vertrouwen wekt én vertrouwen geeft.
Vertrouwen in democratie
Hoe om te gaan met de hier in het kort geschetste situatie? Het Sociaal en Cultureel Rapport 2012, Een beroep op de burger, laat zien dat op veel beleidsterreinen
de eigen verantwoordelijkheid van burgers in de afgelopen jaren toenam. In
bijna de helft van de gevallen gebeurt dit volgens een bepaald patroon, dat de
kiem in zich draagt van een nieuw verantwoordelijkheidsmodel. In dit model
van ‘responsabele burgers onder regie van de overheid’ worden klassieke liberale en sociaaldemocratische ideeën gecombineerd. Mensen moeten zo veel
mogelijk zelf zorgen voor het realiseren van hun eigen leefomstandigheden; er
kan minder vaak worden aangeklopt bij de overheid. Tegelijk bepaalt de overheid nog steeds wat er in het algemeen belang moet gebeuren, schrijft zij voor
wat burgers daartoe moeten doen en grijpt ze bij ongewenste resultaten in. Naar
mijn mening zou de overheid afstand moeten nemen van deze tweeslachtige
houding: óf men decentraliseert aan gemeenten en delegeert aan burgers, óf
men doet dat niet. Dat geldt ook voor provinciale en gemeentelijke overheden.
Daar waar de kerntaken helder zijn, is de verantwoordelijkheid beter te duiden.
Vertrouwen in democratie hangt nauw samen met vertrouwen in de staat, maar
de kernvraag dient dan wel te zijn: wat vermag een overheid? Natuurlijk verschuiven de verantwoordelijkheden
in de loop der tijd, maar de kerntaken
Waar het voor christendemo
zijn in grote lijnen duidelijk. Christendemocraten hebben hier een heldere
craten op aankomt, is vooral de
visie op: de overheid is er voor de klasgrenzen van de staatsmacht per
sieke kerntaken, zoals defensie, polidossier te definiëren
tie, justitie en onderwijs. Zij baseren
zich daarbij op zowel subsidiariteit
als soevereiniteit in eigen kring. De mens staat centraal in deze visie, niet (de
instituties) van de staat. In deze visie heeft de overheid vanuit de sociale grondrechten tevens tot taak borg te staan voor burgers die buiten de boot dreigen te
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vallen. Het socialezekerheids- en het zorgstelsel vormen de uitwerking van deze
visie, want de overheid geldt als schild voor de zwakken. Op het gebied van zorg,
onderwijs, volksgezondheid en huisvesting dient de overheid daarom de basis
wettelijk vast te leggen en zo een bestaansminimum te garanderen.
Waar het voor christendemocraten dus op aankomt, is vooral de grenzen
van de staatsmacht per dossier te definiëren. Pas als de grenzen in beeld zijn,
is het mogelijk beperkingen van overheidsmacht aan te geven. En waar dit
duidelijk is, ontstaat ruimte voor de burger om zelf initiatief te nemen. Deze
benadering past perfect in deze tijd: grenzen stellen aan de (al)macht van
de staat, aangeven waar ruimte is voor maatschappelijk initiatief en tegelijk
pleiten voor een voorspelbaardere en consistentere overheid.
Verdieping representatieve democratie
In deze benadering van het versterken van vertrouwen past ook een verdieping van de vertegenwoordigende democratie. In 1815 en 1848 is gekozen voor
een representatieve democratie. Via rechtstreekse verkiezingen worden vertegenwoordigers gekozen in de diverse parlementen. Deze vertegenwoordigers
hebben het mandaat om, in principe voor vier jaar, de bestuurders te controleren en beleid mede te bepalen. Deze keuze voor dit ‘systeem’ betekent niet
dat het ook optimaal werkt. Abraham Kuyper constateerde al dat onvrede over
de parlementaire democratie in ons land is ‘ingevleescht’.11 Minderheden zijn
een gegeven in onze democratie, mede vanwege ons kiesstelsel. Niemand kan
altijd zijn zin krijgen en dat geeft onvrede, aldus Kuyper.
In een brief van het kabinet-Balkenende ii uit 2005 staat onder meer te
lezen dat de gebreken van de democratie verholpen kunnen worden met
‘versterking van democratisch leiderschap en versterking van de participatie van burgers’.12 Dat is zacht uitgedrukt geen oplossing voor de zojuist
geschetste problematiek. Er is veel meer nodig.
Van belang voor onze democratie is allereerst om de instituties die aan
democratie nader vorm geven, te versterken. Zoals aangegeven is zelfkennis van essentieel belang, maar zelfreflectie is niet de sterkste kant van de
Tweede Kamer.13 Verdieping van de representatieve democratie dient ten
eerste gericht te zijn op een zuiverder scheiding van de machten.14 Parlement,
regering en rechter dienen zich meer te concentreren op hun eigen taken en
verantwoordelijkheden. De Tweede Kamer gaat niet over uitvoering, maar
is medewetgever en controleur. Politieke partijen kunnen een stimulerende
en sturende rol spelen bij het vraagstuk waar de staat al dan niet over gaat.
Dat kunnen zij juist ook door burgers te benaderen en te stimuleren om hun
inbreng te leveren. Organisatie en stroomlijning van meningen is een sterke
kant van politieke partijen, maar dan moeten ze deze rol wel actief oppakken.
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Ook de verhouding tussen de rechtspraak en politiek is scheef: politici doen er niet verstandig aan zich te bemoeien met uitspraken van de
rechter. De lijn moet zijn: alles wat onder de rechter is of daar waar hoger
beroep mogelijk is, daarvan dient de politiek zich afzijdig te houden.
Mocht een uitspraak in hoogste instantie bezwaren oproepen, dan is wetswijziging de aangewezen weg. Ook het scherper in beeld brengen van
checks-and-balances verdient acute aandacht. Elke macht dient van een
tegenmacht te worden voorzien.
Het morrelen aan onze instituties biedt weinig perspectief. Onze instituties bieden juist in deze hectische tijd een hecht fundament en houvast
voor de koers. Het komt nu aan op vernieuwing van deze instituties.
En, last but not least, naast systeemeisen aan een moderne democratie, is
ook het gedrag van politici en bestuurders essentieel voor het terugwinnen
van het vertrouwen in de democratie. Aandacht verdient de zuiverheid en
integriteit van het openbaar bestuur. Ook de instituties behoren dragers te
zijn van deze hernieuwde ethiek. Te veel affaires van de laatste tijd belasten
onze democratie. Daar moet radicaal een einde aan komen. Het opstellen
van een code ethisch gedrag voor bestuurders en politici zou niet misstaan.
In de Verenigde Staten zijn daar reeds goede ervaringen mee opgedaan.15
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De actualiteit van
Jacques Maritain

(Parijs 1882-Toulouse 1973)
door Inigo Bocken
De auteur is wetenschappelijk directeur van het Titus Brandsma Instituut en universitair docent
cultuur- en religietheorie aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

De ware democraat laat zich leiden
door christelijke vrijheid
Steeds opnieuw valt de naam van Jacques

den kunnen woeden. In de gestalte van de

Maritain wanneer het erom gaat de christe-

christendemocratie werd een evenwichtig,

lijke interpretatie van de werkelijkheid te

zij het fragiel antwoord gevonden op de

verzoenen met het moderne project van een

moderne uitdaging om recht te doen aan

liberale, seculiere samenleving. Nog altijd

de individuele vrijheid en de noodzaak om

is de christelijke gedachte dat de werkelijk-

een maatschappelijke ordening te realise-

heid een door God gewilde ordening behelst

ren. Dit antwoord lijkt aan herdefinitie toe

in de ogen van velen incompatibel met het

– de klassieke ‘personalistische’ concepten

moderne ideaal van het individu dat zijn

lijken niet meer aan te slaan en in vele lan-

leven vrijelijk invulling geeft, zonder door

den van Europa lijken ook christendemo-

een objectieve natuurlijke ordening gehin-

cratische groepen dit model achter zich te

derd te worden. In de jaren na de Europese

laten. Juist in zo’n context is het de moeite

catastrofe van de Tweede Wereldoorlog gold

waard om de gesofisticeerde poging van

het personalisme in de lijn van Maritain als

Maritain opnieuw te ondervragen, tegen de

een stabiliserende en welkome correctie op

achtergrond van de huidige economische,

de grote ideologieën van de maatschappe-

maatschappelijke en institutionele crisis.

lijke maakbaarheid die zo ongeremd had-

Want ook wanneer men er, zoals in liberale
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en sociaaldemocratische middens, van over-

tegen het in zijn ogen lege positivisme van

tuigd is dat grote metafysische vragen niets

zijn dagen, beter nog dan Bergson, bij wie

te zoeken hebben in de discussie over een

hij tot dan toe zijn heil had gezocht. Onder

rechtvaardige samenleving die niemand uit-

invloed van Bloy kwam Maritain ook in

sluit, confronteert het denken van Maritain

aanraking met de reactionair-katholieke

ons toch nog steeds met het feit dat de vra-

beweging Action Française. Van het antimo-

gen waarmee wij vandaag te maken hebben,

dernisme dat de Action Française zo ken-

hun diepste wortels vinden in de eeuwen-

merkte, nam Maritain echter steeds meer

oude spanning tussen orde en vrijheid die

afstand. De veroordeling van deze beweging

het christendom op de intellectuele agenda

door de bisschoppen was voor hem dan ook

gezet heeft. Juist deze uitdagende kant van

aanleiding om er definitief mee te breken en

het christendom heeft Maritain een leven

meer op zoek te gaan naar het gesprek met

lang beziggehouden en hem tot belangwek-

het project van de moderniteit. Met name

kende maatschappelijke interventies geïn-

Thomas van Aquino speelde daarbij voor

spireerd.

Maritain een belangrijke rol.

* * *
Al tijdens zijn studie filosofie en natuur-

Als professor aan het Institut Catholique
in Parijs, vanaf 1914, ontdekte Maritain het

kunde in Parijs ontmoette de jonge Maritain

werk van Thomas van Aquino, dat hem tot

de vrouw die zijn denken ingrijpend zou

het einde van zijn dagen zou bezighouden.

bepalen – Raïssa Oumansoff, de dochter van

Waar het denken van Thomas aanvankelijk

Russisch-Joodse immigranten. Vanaf 1901

door Maritain in de lijn van het neotho-

zochten Jacques en Raïssa gemeenschap-

misme nog begrepen werd als een dam

pelijk naar de zin van het bestaan in een tijd

tegen het modernisme, zag hij gaandeweg

van heersende technocratie. Kritisch tegen-

steeds meer mogelijkheden om vanuit het

over de moderniteit die de instrumenten

theoretische kader van Thomas met de

voor de zinvraag uit handen had geslagen,

moderniteit in gesprek te gaan. Van grote

doorzwommen beiden verschillende intel-

invloed hierbij waren ongetwijfeld zijn

lectuele wateren, op zoek naar een perspec-

regelmatige gastoptredens in Canada en de

tief voorbij een leeg modernisme waarbij

Verenigde Staten. Het is hier dat Maritain

iedere verwijzing naar de volheid van het

oog begon te krijgen voor een positieve dia-

leven uitgevlakt wordt. In dit opzicht waren

loog tussen het thomisme en het liberale

Jacques en Raïssa geheel kind van de cul-

politieke denken. In 1940 vestigde Maritain

tuurkritiek van hun tijd, die in de liberale

zich, samen met Raïssa, in New York, van

samenleving een pendant zag van een onge-

waaruit hij door toespraken en teksten het

remd kapitalisme. Daarbij speelde de ont-

verzet tegen de nationaalsocialistische

moeting met de katholieke dichter en den-

bezetting van Europa ondersteunde. Tussen

ker Léon Bloy (1846-1917) een beslissende rol.

1945 en 1948 werd Maritain door Charles de

Het was Bloy die de Maritains tot het katholi-

Gaulle gevraagd om Frans ambassadeur bij

cisme bracht. Gedreven door het getormen-

de Heilige Stoel in Rome te worden. Het is

teerde taalgeweld van Bloy vond Maritain

in deze hoedanigheid dat Maritain betrok-

in het katholieke geloof het ultieme wapen

ken werd bij de redactie van de Universele
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Verklaring van de Rechten van de Mens. Een

moderne vrijheid te plaatsen binnen de

belangrijk deel van de stellingen die daarin

klassieke ordo, die door God gewild is. De

opgenomen zijn, zijn van de hand van Mari-

thomistische denkwijze is in de ogen van

tain zelf. Met name in het discours van de
mensenrechten zag Maritain een instrument om de traditionele christelijke natuurrechtsleer plausibel te maken in en voor een
moderne, seculiere samenleving. Na 1948
trok Maritain zich terug uit zijn diplomatieke bezigheden. Hij keerde terug naar de

Maritain probeerde de
moderne vrijheid te plaatsen
binnen de klassieke ordo, die
door God gewild is

Verenigde Staten, waar hij in Princeton een
leerstoel voor moraalfilosofie bezette.

Maritain geen gepasseerd station, maar

Tussen al deze politieke en politiekfi-

biedt een ankerpunt in de moderne tijd om

losofische bezigheden door bouwde Mari-

het menselijke te vrijwaren van iedere vorm

tain echter ook aan een oeuvre, waarin de

van instrumentalisering.

kunst een belangrijke rol speelde. Ook deze
belangstelling voor kunst, die hij van meet

* * *
Maar wat is nu het probleem waarmee

af aan deelde met Raïssa, kan gezien worden

Maritain worstelt, wanneer hij op zoek gaat

tegen het grote probleem dat Maritain altijd

naar een goddelijk fundament van het men-

heeft beziggehouden, namelijk de vraag

selijke samenleven, ook in de moderne tijd?

hoe de menselijke vrijheid en creativiteit

Voor Maritain is duidelijk dat de moderne

verzoend kunnen worden met het inzicht

politieke theorie de samenleving niet meer

in een door God gewilde ordening. Dat was

wil funderen op een objectieve ordening

van in het begin Maritains fascinatie en dat

van waarheden en waarden. Iedere poging

zou het blijven tot het einde van zijn leven.

om dit toch te doen, blijkt een singuliere

In 1960 keerde Maritain definitief terug naar

opvatting te zijn – iedere menselijke articu-

Frankrijk. Toen zijn grote geliefde Raïssa

latie is uitdrukking van wat in het subject

later dat jaar overleed, besloot hij zijn leven

leeft, en heeft niets met de ordening van

verder door te brengen bij de door Charles

de werkelijkheid te maken. De moderne

de Foucauld gestichte Petits Frères de Jésus

tijd heeft door haar scherp ontwikkelde

in Toulouse. Nadat hij daar in 1971 zelfs de

kritische zin de voorkeur gegeven aan de

eeuwige professie had afgelegd, overleed hij

kentheorie boven de metafysica. Het is ook

te midden van deze communauteit in 1973.

in onze tijd onmogelijk geworden om nog

Maritain was een ongehoord productieve

een objectieve ordening van de werkelijk-

auteur. Zijn werk omspant boeken en arti-

heid te articuleren, zonder dat deze zelf in

kelen over hoog metafysische onderwerpen,

conflict geraakt met andere articulaties van

over moraalfilosofische en politiektheoreti-

deze ordening. Moderne politiek is daarom

sche werken, en ook uitvoerige en scherpe

een poging om juist deze objectieve waar-

analyses van de kunst van de twintigste

heidsvraag buiten beschouwing te laten, en

eeuw. In deze veelheid van geschriften staat

te zoeken naar een door procedures geleide

telkens opnieuw de poging voorop om de

politiek waarin niet de waarheid, maar het
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compromis centraal staat. Daarmee verliest

Alleen de referentie naar God, als de

het politieke samenleven evenwel de betrok-

ultieme soeverein, kan ertoe bijdragen deze

kenheid op waarden en waarheden die

ruimte van vrijheid open te houden. De fout

essentieel zijn voor de ontplooiing van het

van het eenzijdige liberalisme is juist dat

menselijke leven. Er is geen ankerpunt meer

het deze referentie vergeet, en zo vrijheid

aan de hand waarvan het menselijke verde-

laat omslaan in een lege vorm van willekeur

digd kan worden, zoals de catastrofe van de

– wat wezenlijk en waarachtig is, wordt tot

Tweede Wereldoorlog laat zien. Daar – en in

koopwaar van het compromis. In zijn Man

het ongeremde kapitalisme – wordt de mens

and state uit 1951 probeert Maritain dan ook

speelbal van een strijd om de sterkste. De

het liberale politieke denken in het teken

menselijke waardigheid wordt kwetsbaar,

van de scheiding van kerk en staat te radi-

omdat zij niet meer verdedigd kan worden

caliseren door de verwijzing naar de godde-

op basis van een door iedereen gedeelde

lijke soevereiniteit. Deze moet juist de waar-

waarheid. Zo wordt de mens tot object, en

borg zijn tegen iedere machtsgreep door de

juist daartegen gaat Maritain in verzet.

mens. Weliswaar kunnen we in onze tijd niet

Dit is ook de reden waarom Maritain op

zonder meer de politieke orde op God beroe-

zoek gaat naar een herinterpretatie van de

pen, maar we moeten wel oog leren krijgen

traditionele metafysica, die in zijn lectuur

voor de goddelijke, creatieve vermogens in

juist met dit probleem worstelt – ook de

de mens. De mens is niet zonder meer een

metafysica zoekt naar een fundament op

statisch individu, maar is een wezen dat

basis waarvan zelfs de zwakste verdedigd

gekenmerkt wordt door een transcendentale

kan worden en rechten heeft. Volgens Mari-

openheid, die haar uitdrukking vindt in de

tain kan Thomas van Aquino zo gelezen wor-

gerichtheid op datgene wat hem te boven

den dat de uiteindelijke door God gewilde

gaat. De referentie naar de goddelijke soe-

ordening geen statisch geheel is, maar juist

vereiniteit houdt juist alle systemen open,

zelf hoogste activiteit en vrijheid is. In Tho-

omdat zo nooit iemand de uiteindelijke

mas vinden we, aldus Maritain, het voor onze

ordening voor zich kan claimen. De burgers

tijd zo belangrijke inzicht dat het wezen van

moeten daarom niet als statische individuen

de mens juist in zijn creatieve scheppings-

gezien worden, maar als personen met alle

kracht bestaat, waarin juist ook zijn vrijheid

mogelijkheden zich te ontplooien. Het den-

bestaat. De ‘objectieve’ waarheid verschijnt

ken van Thomas is hierbij een inspiratiebron

juist in de dynamische activiteit van de

voor Maritain, omdat hij ervan uitgaat dat er

mens die op een open werkelijkheid gericht

voor de mens een wezenlijke eenheid bestaat

is. En het is deze dynamische activiteit die

tussen essentie en existentie, de levende acti-

door de politiek beschermd moet worden.

viteit van de concrete werkelijkheid.

Maritain gaat mee met de moderne politieke

De samenhang tussen deze metafysische

theorie dat de maatschappelijke ordening

fundering en de politieke praxis van de

niet zomaar uit God afgeleid kan worden,

democratie wordt in de ogen van Maritain

maar maakt een kritisch voorbehoud waar

door het christendom mogelijk gemaakt. In

het moderne denken niet meer in staat is om

zijn briljante essay Christianisme et démo

deze vrijruimte te denken.

cratie, dat in 1944 verscheen, laat Maritain
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zien dat het christendom de moderne demo-

Het is zeker een belangrijke verdienste

cratie mogelijk heeft gemaakt en er aan de

van Maritain om de koudwatervrees van

oorsprong van ligt, want het christendom

christelijk geïnspireerde intellectuelen voor

staat voor de echte vrijheid van het individu.

de idealen van de moderne tijd te overwin-

Daarom vindt echte democratie ook pas haar

nen. De betekenis van zijn denken kan voor

voltooiing wanneer zij door deze geest van

het naoorlogse Europa moeilijk overschat

christelijke vrijheid wordt bepaald. Het gaat

worden, zoals blijkt uit zijn actieve betrokkenheid in het tot stand komen van de

Echte democratie vindt pas
haar voltooiing wanneer zij
door de geest van christelijke
vrijheid wordt bepaald

Universele Verklaring van de Rechten van
de Mens. Toch lijkt de levende werking van
zijn denken de laatste jaren op de achtergrond geraakt te zijn. Het is de vraag of het
beroep op een metafysische achtergrond
vandaag de dag nog enig verschil kan
maken. Misschien is een directe verwijzing

Maritain daarbij niet primair om de louter

naar de thomistische filosofie in de heden-

historische invloed van het christendom

daagse culturele context niet van die aard

op belangrijke waarden van de democratie,

om intellectuelen te verleiden. Toch raakt

zoals de waardigheid van de mens of de

Maritain aan een punt waarop belangrijke

scheiding van kerk en staat. Over die histori-

maatschappelijke debatten vandaag de dag

sche invloed bestaat nauwelijks enige twijfel.

ook lijken te stoten. Ik denk daarbij nog

Veel belangrijker is de conclusie die Maritain

niet eens zozeer aan het waardedebat, dat

daaruit trekt, namelijk dat wie zich op het

de laatste jaren aan kracht ingeboet lijkt te

christendom en het evangelie beroept, ook

hebben. Wel kan een herlezing van Maritain

beter in staat is om de democratische samen-

een bijdrage leveren aan het vinden van

leving te doordringen van de evangelische

een kritische positie ten opzichte van een

waarden en daardoor democratisering te ver-

overal om zich heen grijpende economische

snellen en te realiseren. Het christendom is

rationaliteit, die geen enkele institutie nog

daarom niet zomaar één van de confessionele

ongemoeid laat en die tot grote maatschap-

belangengroepen, maar uitdrukking van de

pelijke uitsluiting lijkt te leiden. Maritain

inspiratie die een democratische ingesteld-

laat zien dat het christelijke denken een

heid mogelijk maakt en daartoe uitnodigt.

heel eigen – vaak vergeten – potentieel

Met deze gedachtegang gaat Maritain dui-

aan kritisch bewustzijn in zich draagt. Het

delijk veel verder dan een hedendaagse denker

beroep op transcendentie, dat door geen

als Jürgen Habermas, die pleit voor de nood-

enkele andere ideologische stroming gere-

zaak van een ‘vertaling’ van religieuze inzich-

presenteerd wordt, biedt mogelijkheden om

ten in de taal van de seculiere publieke moraal.

een moment van terughoudendheid in de

Vanuit Maritain gedacht, behelst het christen-

politiek in te bouwen. Een politiek denken

dom juist een permanente uitdaging voor de

dat zich door Maritain laat inspireren, is in

democratie, die deze juist verder brengt.

staat om vrije ruimtes open te houden en

* * *

te beschermen, tegen de golf van een al te
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eenzijdig economisch denken. Het eman-

Tot slot kan een herlezing van Maritain

cipatorische karakter van het christelijk

ook een bijdrage leveren aan het actuele

denken is van een heel andere aard dan wat

debat over de rol van religieuze tradities in

sociaaldemocratische denkwijzen mogelijk

en voor een democratische samenleving.

maken. Het beroep op transcendentie is

Zowel het klassiek liberale als het soci-

wars van de gedachte dat we de gerechtig-

aaldemocratische standpunt zien – met

heid als statische toestand eens en voorgoed

Habermas – wel mogelijkheden om de pro-

kunnen realiseren. Ze maakt ruimte voor de

ductieve betekenis van religieuze tradities

persoon om haar eigen creativiteit – de cre-

voor de democratie tot gelding te brengen.

ativiteit van een kunstenaar – tot haar recht

Dit standpunt blijft evenwel een aan de reli-

te laten komen. Maar deze ruimte heeft, in

gieuze traditie extern standpunt. Zodoende

tegenstelling tot meer liberale stromingen,

kunnen liberalen en sociaaldemocraten

een concrete invulling en zoekt de verbon-

geen antwoord geven op de vraag waarom

denheid met concrete tradities waarin en

iemand die zich tot een religieuze tradi-

waarmee mensen leven. In een christelijk

tie bekent zich ook tot de democratie zou

perspectief is vrijheid geen afwezigheid

bekennen. Een gesprek met Maritain biedt

van grenzen, maar behelst zij een oproep

perspectieven om juist de intrinsieke ver-

aan mensen om zelf aan een betere wereld

bondenheid van democratie en religieuze

te werken. De expliciete en eenduidige

traditie op een voor de seculiere samenle-

keuze van Maritain om het christelijke zo

ving acceptabele wijze in beeld te krijgen.

te denken, maakt hem nog steeds tot een

Voor Maritain is de ware christen uiteinde-

unieke auteur van de twintigste eeuw, die

lijk een democraat, en is omgekeerd de ware

in voortdurend gesprek is met de actueelste

democraat ook geraakt door de christelijke

stromingen uit zijn tijd.

inspiratie.
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Pierre Rosanvallon
Democratie en tegendemocratie
Boom/Stichting Internationale Spinozaprijs | 2012 | 176 pp. | ¤ 14,95 |
ISBN 9789461050175

Complicering helpt democratie vooruit
door Jozef Waanders

het de onvolmaaktheid van de democratie

De auteur studeerde geschiedenis aan de
Universiteit Utrecht en studeert momenteel
filosofie aan de KU Leuven. Daarnaast loopt
hij stage bij de CDA-delegatie in het Europees
Parlement.

niet wenste te accepteren. Rosanvallon blijkt
daarentegen juist een pleitbezorger van die
democratie, ondanks dat hij nuchter genoeg
blijft om haar complexiteit en tekortkomingen te erkennen.
Ook onderscheidt Rosanvallon zich van
analytische politieke denkers die naar een
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L’existence précède l’essence, luidt het be-

essentie of ideaalbeeld van de democratie op

roemde adagium dat de kern van Jean-Paul

zoek zijn (zoals John Rawls of Jürgen Haber-

Sartres existentialisme omvat. De mense-

mas). Rosanvallon vertrekt in zijn denken

lijke existentie gaat aan haar essentie vooraf;

niet vanuit een ideaal, maar vanuit de reali-

de mens definieert zijn eigen werkelijkheid.

teit. Hij ziet de geschiedenis immers niet als

Deze opvatting lijkt door de Franse histo-

omweg, maar als de kern van de democratie.

ricus en filosoof Pierre Rosanvallon te zijn

Zij is nooit af, maar een voortdurend proces

overgenomen in zijn denken over de demo-

van werk in uitvoering, een permanente

cratie. Die heeft in zijn ogen namelijk geen

reorganisatie van het sociale leven.

geschiedenis, maar is een geschiedenis. De

Die visie schemert regelmatig door in

essentie van de democratie is gelegen in

de net verschenen bundel Democratie en

haar geschiedenis; in de vele vormen en ex-

tegendemocratie. Het boek behelst, naast de

perimenten die de democratie daarin heeft

inleidingen op het drieluik dat de auteur re-

aangenomen.

centelijk publiceerde (La contre-démocratie

Daarmee houdt de vergelijking met veel

in 2006, La légitimité démocratique in 2008

van zijn Franse vakgenoten echter ook on-

en La société des égaux in 2011), ook een in-

middellijk op. De Franse filosofie is nogal

leiding op het denken van Rosanvallon door

eens gezwicht voor het totalitarisme (niet

politiek historicus Ido de Haan, een tweege-

in de laatste plaats diezelfde Sartre), omdat

sprek tussen Rosanvallon en Frank Meester,
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en de lezing die de auteur recentelijk hield

belemmering en toetsingen van oordelen.

bij de uitreiking van de Spinozalens, geti-

Vooral hierop concentreert Rosanvallon zich

teld ‘De democratie compliceren om haar

in La contre-démocratie, als de permanente

te voltooien’. Daarmee krijgt de lezer vanuit

democratie van het wantrouwen tegenover

verschillende invalshoeken een aardig beeld

de wisselende democratie van de electorale

van het denken van de auteur.

legitimering. Een tegendemocratie die de

* * *
Rosanvallon redeneert in dit werk conse-

democratie uiteindelijk als een steunboog

quent vanuit het begin van de eenentwin-

Omdat zij echter veelal enkel oog heeft voor

tigste eeuw terug naar het einde van de

de output van de democratie (besluiten en

achttiende eeuw (Franse Revolutie). In de

wetten), en zich geen rekenschap geeft van

inleiding tot La contre-démocratie, getiteld

de input (wensen en vertrouwen) kan een

‘Wantrouwen en democratie’, beschrijft

tegendemocratie nooit een zelfstandige

hij hoe de democratie verworden is van

vorm van democratie zijn, en kan zij volgens

articulatie van wat het volk wil, tot articu-

Rosanvallon op termijn bovendien tot een

latie van wat het volk niet wil. Vandaar dat

erosie van de democratie te leiden.

kan versterken, mits zij goed functioneert.

In de inleiding op La légitimité démocra

De democratie is verworden
van articulatie van wat het
volk wil, tot articulatie van
wat het volk niet wil

tique, onder de titel ‘De decentrering van
de democratieën’, gaat hij daar dieper op
in. Hij betoogt dat de erosie van de parlementaire democratie en het functieverlies
van verkiezingen nog niet het einde inluidden van een vertegenwoordigend stelsel.
Nieuwe vormen van vertegenwoordiging

de democratie zich vooral als tegendemo-

zijn in de laatste dertig jaar tot ontwikke-

cratie laat karakteriseren, die vorm krijgt

ling gekomen, waarin niet meer universele

in de maatschappelijke organisatie van

geldigheid en algemeen belang, maar par-

tegenmacht en versterking van toezicht op

ticulariteit centraal staan. Deze nieuwe

openbaar bestuur. Deze tegendemocratie

vorm van legitimiteit staat los van aloude

wordt zo een georganiseerd wantrouwen

procedures waarmee de verhouding tussen

tegen het bestuur. Dit wantrouwen heeft

representant en gerepresenteerde tot stand

volgens Rosanvallon twee voorname wegen

is gekomen. Verkiezingen bijvoorbeeld

afgelegd: de liberale (als theoretisch over-

hebben niet langer een bijna sacrale status

dachte argwaan tegenover volksmacht in de

als een keuze voor de invulling van het al-

geest van Montesquieu en de Amerikaanse

gemeen belang, maar worden nog slechts

founding fathers) en de democratische.

gezien als manier om bestuurders aan te

Deze laatste wenst er vooral op toe te zien

wijzen. In de plaats van deze procedures

dat de gekozen macht zijn beloften nakomt

is de interactie tussen vertegenwoordiger

en het algemeen welzijn blijft dienen. Be-

en degene die vertegenwoordigd wordt als

langrijke exponenten daarvan zijn onder

bron van legitimiteit gekomen, een legiti

andere toezichtsmachten, vormen van

miteit op basis van nabijheid. Het algemeen
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belang lijkt niet meer verder te reiken dan

tekortkomingen van de electorale-vertegen-

het toezicht op de oneigenlijke wijze waarop

woordigende democratie te corrigeren en te

deelbelangen zich meester kunnen maken

compenseren.’

van publieke instellingen en voorzieningen.
De instituties van de democratie worden

is ingegeven door de zorgen die Rosanval-

minder belangrijk, de sociale verhoudingen

lon zich maakt over de teloorgang van het

waarin democratie tot stand kon komen

egalitarisme, en het verlies van de mobilise-

nemen haar plaats in: ‘Het leven van de-

rende kracht die het gelijkheidsideaal door-

mocratieën breidt zich dus steeds meer uit

gaans had. Solidariteit als maatschappelijk

voorbij de electorale-vertegenwoordigende

ideaal heeft meer en meer plaatsgemaakt

sfeer.’ Het proces dat Rosanvallon beschreef

voor individualisme, aldus Rosanvallon.

in La contre-démocratie, waarin het volk zich

In de inleiding op dit werk, ‘De crisis van

als toezichthouder en rechter manifesteert,

de gelijkheid’, stelt hij dat de burgers hun

maakt daarvan deel uit.

vermogen tot interveniëren vergroten en

Daarbij komt de crisis van de ideologieën,

b
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Zijn recentste werk, La société des égaux,

hun aanwezigheid versterken. Dat ze stre-

die zich hebben teruggetrokken en de poli-

ven naar de uitbreiding van vrijheden en

tieke orde dus niet langer legitimeren. Een

installering van machten die de algemene

rechtvaardiging waarvoor de politieke orde

wil dienen. Rosanvallon: ‘Maar dat politieke

nu dus de middelen in zichzelf dient te vin-

volk, dat steeds sterker zijn stempel drukt,

den. Rosanvallon probeert het democratisch

vormt sociaal steeds minder een geheel. Het

potentieel van deze instituties te onderzoe-

politieke burgerschap wint terrein, terwijl

ken. Daarvoor is de democratie volgens hem

het sociale burgerschap terrein verliest.’ De

gebaat bij complicering. Tocqueville had bij

toenemende ongelijkheid is volgens hem

de komst van de democratische wereld op-

zowel de aanwijzing als de stuwende kracht

gemerkt dat de regering eenvoudiger wordt:

achter deze tweesplitsing, die op termijn

alleen het aantal maakt de wet en het recht

het democratische stelsel zou kunnen doen

uit, stelde hij. Rosanvallon stelt nu: ‘Van-

wankelen. ‘Niets is dus urgenter dan die

daag de dag moeten we precies het omge-

idee van gelijkheid een nieuwe basis geven’,

keerde zeggen. Het belangrijkste feit is dat

stelt hij daarom. ‘Om deze zaak tot een goed

de democratie complexer wordt.’ Er bestaat

einde te brengen stel ik voor weer te vertrek-

namelijk in toenemende mate een spanning

ken vanuit de geest van gelijkheid zoals die

tussen een realistisch beslissingsprincipe

gevormd was in de Amerikaanse en Franse

(de meerderheid) en een noodzakelijkerwijs

Revolutie. Gelijkheid werd toen in de eer-

veeleisender rechtvaardigingsprincipe (de

ste plaats begrepen als een relatie, als een

unanimiteit). Van de democratie wordt im-

manier om een samenleving te vormen, het

mers verwacht dat zij een samenleving van

gemeenschappelijke voort te brengen en te

gelijke individuen inricht, én een regime

laten leven. Ze werd als een democratische

van de collectieve soevereiniteit installeert.

kwaliteit beschouwd en niet alleen als een

Rosanvallon gelooft dat deze instituties

maatregel voor de verdeling van rijkdom-

daartoe in staat zullen zijn: ‘Een nieuw con-

men.’ Hij hoopt daarom op een integrale

tinent, dat van de indirecte democratie, zal

democratie, die de uitkomst is van een we-

in staat zijn zich (…) op te bouwen om de

derzijdse doordringing van de lange tijd
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gescheiden idealen van socialisme en demo-

evalueren en te controleren.’ Hij sluit de

cratie: ‘La société des égaux wil niets anders

lezing daarom af door te zeggen: ‘Zo moeten

dan de eerste steen leggen van deze poging

we begrijpen dat de democratie “voltooien”

tot herfundering.’

betekent: haar compliceren in de zin van

* * *
In de door Rosanvallon recentelijk in Neder-

veralgemenen, integraal maken. Deze op-

land uitgesproken Spinozalezing ‘De de-

de broosheid van democratieën.’

mocratie compliceren om haar te voltooien’

vatting gaat samen met een scherp besef van
‘Ik zie mezelf niet zozeer als academicus.

stelt hij andermaal de ongrijpbaarheid van

Ik kom uit de praktijk van de vakbond’, stelt

de essentie van de democratie centraal.

Rosanvallon in het tweegesprek met Frank

Hij staat sceptisch tegenover pogingen om

Meester. Die achtergrond schemert af en toe

een definitie vast te stellen die universeel

door in zijn opvattingen over het belang van

geldend is, en kiest voor een theorie van de

socialistische idealen. Toch radicaliseert hij

democratische onbepaaldheid: de democratie

nooit, en blijft hij realistisch over de moge-

is ambigu, paradoxaal en dus ‘structureel

lijkheden van de democratie, die in zijn ogen

problematisch en derhalve structureel

onherroepelijk complex, tegenstrijdig en on-

onvoltooid’. Zijn complicatie van de demo-

volmaakt is. Daarom biedt hij een welkome
nuchtere analyse vanuit een land waarin de

De democratie is ambigu,
paradoxaal en dus structureel
problematisch en derhalve
structureel onvoltooid

democratie maar al te vaak onrecht is aangedaan door intellectuelen. Bovendien biedt zij
voor de christendemocratie wellicht soelaas,
in een tijd waarin volop wordt herbezonnen
op haar meerwaarde en betekenis. Ook de
christendemocratie is immers nooit af, maar
dient zich altijd weer opnieuw te leren ver-

cratie heeft echter ten doel tot helderheid

houden tot de normativiteit van de werkelijk-

te komen: ‘Compliceren betekent hier niet

heid. En ook voor dat proces geldt dat simpli-

verzwakken (…) maar voortdurend dwingen

ficatie op de loer ligt, waar juist complicering

uitleg te geven, rekenschap af te leggen, te

het vooruit zou kunnen helpen.
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Ernst Hirsch Ballin
De Koning. Continuïteit en perspectief van het Nederlandse koningschap
Boom Juridische uitgevers | 2012 | 52 pp. | ¤ 9,90 | ISBN 9789089746344

De Koning: representant van wat ons bindt
en belichaming van de democratischrechtsstatelijke continuïteit
door Arend Soeteman
De auteur is emeritus hoogleraar Rechtsfilosofie aan de Vrije Universiteit.

op Driekoningen 2012 is afgesloten: de gang
van zaken rond de formatie van het kabinetRutte ii heeft hij dus niet meer kunnen meenemen.
Hirsch Ballin plaatst zijn beschouwingen in een breed historisch en filosofisch
kader. Dat draagt bij aan de diepgang en
overtuigingskracht van zijn stellingen. Het
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De Koning staat ter discussie. Past een erfe-

Nederlands koningschap is gekleurd door

lijk Koningschap nog wel in een moderne

de Nederlandse traditie. Deze traditie kende

democratie? Kan de Koning wel voorzitter

(na de afzwering van Philips ii in 1581) geen

zijn van de Raad van State? Moet zijn rol

absolute monarchie. Vóór de Franse tijd wa-

niet, zoals een recent initiatiefwetsvoorstel

ren de Oranjes stadhouder, formeel in dienst

van de pvv stelt, worden beperkt tot een

van de Staten-Generaal. In 1813 proclameerde

representatieve en ceremoniële? Welke

de latere Koning Willem i zich als soeverein

functie moet de Koning vervullen bij kabi-

vorst van de Verenigde Nederlanden. Gedu-

netsformaties? Dergelijke vragen worden

rende enkele decennia (tot 1848) waren ver-

door Hirsch Ballin behandeld in het boekje

volgens de soevereiniteit en de uitvoerende

De Koning, dat een bewerking vormt van een

macht sterk verbonden aan de persoon van

preadvies dat hij in 2011 verdedigde voor

de Koning. Maar hier was, meent Hirsch Bal-

de Vereniging voor de vergelijkende studie

lin, sprake van een ‘protodemocratische’

van het recht van België en Nederland. Op-

monarchie. Willem i kondigde meteen al een

gemerkt moet daarbij worden dat de tekst

constitutie aan. Deze geschiedenis van de
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Nederlandse monarchie ‘heeft ertoe bijgedra-

wat ons aller welzijn het best dient. In een

gen dat het koningschap zich relatief soepel

democratisch-rechtsstatelijke constitutie is

met de negentiende-eeuwse democratisering

de regering daarom niet een werktuig van

en de twintigste-eeuwse vermaatschappelij-

de politieke meerderheid van het moment

king heeft kunnen associëren’ (p. 19). Het is

(p. 30). Ofwel: ‘theedrinken behoort tot het

daardoor behoed voor autocratische ontwik-

wezen van de politiek’, zoals de auteur met

kelingen die veel andere continentale monar-

instemming Jan Prij citeert (p. 23).

chieën fataal zijn geworden.

De Koning is in ons staatsbestel, zo ver-

* * *
Waar het Nederlandse koningschap niet

dedigt Hirsch Ballin, geen participant in

afstamt van een absolute monarchie – maar

ons bindt en belichaamt de democratisch-

een republikeinse oorsprong heeft – zijn er

rechtsstatelijke continuïteit. Wisselende

volgens Hirsch Ballin ook geen resten van

ministers zijn steeds constitutionele ambts-

de politieke strijd, maar representeert wat

dragers (en in deze kwaliteit dus geen voor-

Het Nederlandse koningschap
stamt niet af van een absolute
monarchie, maar heeft een
republikeinse oorsprong

uitgeschoven post van hun eigen politieke
partij). De Koning geeft legitimiteit aan het
steeds veranderende politieke gezag. Zo is
de Koning ook van betekenis om onbegrip
dat de samenleving ontwricht en vijandbeeldvorming te compenseren in verbindende functies (p. 50). Daar wordt meteen

absolute macht die niet meer passen binnen

aan toegevoegd dat de Koning niet de be-

ons democratisch bestel (zoals bijvoorbeeld

waker is van het constitutionele proces. Dat

het zojuist aangehaalde pvv-wetsvoorstel

zou hem namelijk onder omstandigheden in

veronderstelt). Het niet tot een ceremoniële

conflict kunnen brengen met andere staats-

rol beperkte koningschap kan in de huidige

instellingen, iets waartoe een niet-politieke

tijd een betekenisvolle rol vervullen, juist als

Koning niet is toegerust.

het niet in politieke zin wordt begrepen (p.

Deze laatste constatering lijkt mij te-

11). Het primaat van de politiek is in onze sa-

recht. Maar een aantal bladzijden eerder

menleving onomstreden. Ministers moeten

heeft Hirsch Ballin gesteld dat de (persoon

het vertrouwen hebben van de Staten-Gene-

van) de Koning soms meer mag doen dan het

raal en voor een politieke rol van de Koning

klassieke vragen, waarschuwen en aanmoe-

is dus geen ruimte.

digen, namelijk wanneer het functioneren

Politiek is gericht op het welzijn van ons

van het constitutioneel bestel in het geding

allen, of althans alle burgers. Politiek is strijd;

is, bijvoorbeeld door een ongrondwettige

strijd om vast te stellen hoe een rechtvaardige

machtsgreep van een minister (p. 33). Een

samenleving eruit moet zien, niet strijd om

voor de hand liggende vraag is hierbij hoe

de tegenpartij de mond te snoeren of zelfs te

Hirsch Ballin deze twee uitspraken denkt te

vernietigen. Politieke besluiten moeten alle

kunnen verenigen.

burgers recht doen en daarom in principe
door alle burgers ondersteund kunnen wor-

* * *
De regering wordt volgens art. 42 Grondwet

den, ook als de meningen verschillen over

gevormd door Koning en ministers. Moet
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dat zo blijven? De bepaling betekent niet dat

derhandelen om een politieke meerderheid

de Koning een extra minister is, die meedoet

te gaan vormen.

aan de besluitvorming in de ministerraad.

Inmiddels is het kabinet-Rutte ii tot

Het wegnemen van de politieke macht van

stand gekomen, na een formatie waarbij de

de Koning door wijziging van dit artikel is

Tweede Kamer wel het initiatief had. Het is,

zonder grond: die politieke macht heeft hij

denk ik, veel te vroeg om hier nu vergaande

toch al niet. De functie van de Koning is dat

conclusies over het gelijk of ongelijk van

door hem de politieke besluitvorming van

Hirsch Ballin aan te verbinden. Vastgesteld

de ministers constitutionele legitimiteit

kan worden dat de formatie deze keer rela-

krijgt, in handelingen waarvoor omgekeerd

tief simpel was. De enige werkbare meerder-

de ministers weer verantwoordelijk zijn.

heden bestonden uit een kabinet over links,

Uitvoerig wordt in het boekje stilgestaan
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aangevuld met cda en D66, en een kabinet

bij de kabinetsformatie. De invloed van de

vvd/PvdA. Aangezien cda en D66 al direct

persoon van de Koning op de samenstelling

duidelijk maakten niet een links kabinet aan

van een nieuw kabinet was in het verleden

een meerderheid te willen helpen, bleef al-

soms aanzienlijk. Jan de Bruijn heeft uitvoe-

leen de laatste mogelijkheid over. Dat begre-

rig gedocumenteerd hoe koningin Wilhel-

pen de politieke leiders van vvd en PvdA ook

mina tijdens de kabinetsformatie 1907-1908

en dus was de richting waarin de formatie

Kuyper buiten het kabinet wist te houden.1

zich zou moeten bewegen door de omstan-

Hirsch Ballin meent dat sinds de oorlog de

digheden eenduidig bepaald. De vraag van

leidende rol van de Koning teruggebracht

Hirsch Ballin hoe we uit impasses kunnen

is tot de bewaking van het formatieproces

komen wanneer het initiatief bij de Kamer

(p. 38). Mijns inziens is die beperking voor

ligt (p. 41) is nog open: die impasses deden

buitenstaanders slecht zichtbaar, maar wel

zich nu niet voor.

is duidelijk dat het resultaat van het formatieproces altijd voor de politieke rekening

* * *
Ik licht nog één zaak uit het betoog van

van het nieuwe kabinet komt, dat daarover

Hirsch Ballin: de kersttoespraken van de Ko-

in de Kamer verantwoording af moet leggen.

ningin. Die toespraken, merkt hij op, ‘wor-

Pogingen sinds 1971 (motie-Kolfschoten) om

den gekenmerkt door empathie ten opzichte

het initiatief voor de kabinetsformatie bij de

van kwetsbare burgers, door acceptatie van

Tweede Kamer te leggen hadden tot op het

de culturele en religieuze verscheidenheid,

moment dat Hirsch Ballin zijn tekst afsloot

en door Europese en internationale verbon-

nog geen resultaat gehad. Hij wekt niet de

denheid’ (p. 48). Dit spoort, vervolgt hij, met

indruk daar rouwig om te zijn. In geen van

de basisoriëntaties (die overigens continu

de recente voorstellen wordt, merkt hij op,

in ontwikkeling zijn) in de geschiedenis

de vraag gesteld hoe het komt dat de motie-

van het huis van Oranje-Nassau en ook van

Kolfschoten veertig jaar praktisch zonder

de Nederlandse constitutie. Maar is dit dan

gevolgen bleef. Hirsch Ballin zelf ziet het

geen politieke stellingname van de vorstin?

antwoord op die vraag in ons politieke sy-

Volgens de auteur ligt echter in ‘de osmose

steem, waarin de kiezer geen meerderheid

van politiek en massacommunicatie’ (p. 49)

kiest, maar verschillende minderheden, die

een zekere neiging om elke publieke hande-

na de verkiezingen met elkaar moeten on-

ling als zet in een politieke strijd te zien.
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Ik deel de mening van Hirsch Ballin dat

welijken van Beatrix en Willem-Alexander.

dit laatste een reductie van een gecom-

Het vraagt soms stuurmanskunst van alle

pliceerdere werkelijkheid is. Maar juist

betrokkenen om de klippen die hier liggen

de kersttoespraken laten wel iets zien van

te vermijden.

het spanningsveld waarin de persoon van

Indien de Koning bij Hirsch Ballin meer is

de Koning zich moet bewegen. De functie

dan een ceremoniële lintenknipper, dan zit

die Hirsch Ballin hem geeft is vooral een

dat meerdere in ieder geval in het symboli-

symbolische. Dat deze symbolische functie

sche. Het verschil met het louter ceremoniële

door een erfelijk vorst wordt vervuld, en dan

zit dan vooral in de lading die wij allen aan het

bovendien een erfelijk vorst uit het Huis dat

koningschap geven. Is er buiten dat nog iets

zozeer verbonden is met de Nederlandse

anders? Hirsch Ballin schrijft dat de Koning

traditie, heeft belangrijke voordelen boven

geen macht uitoefent die gelijksoortig is aan

het laten vervullen van een dergelijke func-

politieke macht (p. 23). Maar oefent hij dan wel

tie door een president (pp. 49-50). Maar de

andere macht uit, die daar niet gelijksoortig

symbolische functie wordt belichaamd in

aan is? En wat houdt die macht dan in?

een mens van vlees en bloed. Dat kan spanning geven en geeft soms ook spanning. In

Hirsch Ballin heeft een mooi en overtuigend boekje geschreven. De Koning is
een symbool, maar wel een symbool dat

De symbolische functie van de
Koning wordt belichaamd in
een mens van vlees en bloed,
en dat geeft soms spanning

spreekt en handelt. Soms valt dat spreken
en handelen onder de ministeriële verantwoordelijkheid, soms valt het in de ruimte
die de politiek de Koning en het koninklijk
huis laat. Het is hier altijd een kwestie van
balanceren.
Noten

het niet al te verre verleden hebben we dat
gezien in de Greet Hofmans-affaire en de
Lockheed-affaire en (aanvankelijk) bij de hu-

1

Jan de Bruijn, Wilhelmina formeert. De kabinets
crisis van 1907-1908. Amsterdam: Boom, 2011.
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Ramona Maramis

Werkafspraak

Het proces is mooi als het harmoniserend werkt.
Stropdassen moeten dezelfde toegevoegde waarde hebben.
De koffie moet vrij kunnen vloeien (niet alleen op heidagen).
Tot zover de todolijst, tot zover de bestuursvergadering.
Iedereen kucht stof, het proces vertraagt.
Tanden glanzen niet meer.
Ondertussen staan de linten strakgespannen op de buitenplaats.
Welke kantoorklerk is uitverkoren om deze door te knippen?
Het allerbelangrijkste:
Er moet gekozen worden.
Levens hangen ervan af,
En het moet vooral vandaag.
Wanneer noem je een land staatkundig waardig?

Ramona Maramis (Haarlem, 1968) is CDV-huisdichter en schrijft voor elk CDV-nummer
een gedicht naar aanleiding van het thema. Zij debuteerde in 2001 met Duckstad aan de
Amstel bij uitgeverij Vassallucci. Haar gedichten verschenen in onder meer de bloemlezing 10 jaar Winternachten en Den Haag. De stad in gedichten. Ze is commissielid van de
CDa-gemeenteraadsfractie in Delft.
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Paul van Geest
Bezinning
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door Paul van Geest
De auteur is hoogleraar kerkgeschiedenis aan de Universiteit van Tilburg, bijzonder hoogleraar
Augustijnse studies aan de Vrije Universiteit Amsterdam en lid van de redactie van CDv.

Reinhold Niebuhr (1892-1971) was een protestants theoloog die eerst overtuigd
het pacifisme toegedaan was. Maar toen hij na 1930 eenmaal Augustinus begon te lezen, werd hij een scherp criticus van alle stromingen die pretendeerden de hemel en
de vrede op aarde te kunnen bewerkstelligen. De kerkvader deed hem inzien dat deze
pretentie getuigt van een naïef geloof in alleen maar het goede in de mens. Dat de leer
van de Internationale Betrekkingen – ontwikkeld in de Verenigde Staten in de vorige
eeuw – doortrokken is van realiteitszin, is te danken aan het feit dat de grondleggers
ervan Niebuhr lazen.
De wijze waarop Augustinus in De civitate Dei het individuele en collectieve gedrag
van mensen en hun machtsverhoudingen beschreef, gaf Niebuhr de gedachte in om hem
de eerste politieke realist te noemen. Met Augustinus onderkende hij dat als mensen
elkaars taal niet spreken en niet de moeite nemen werkelijk te begrijpen wat anderen nu
eigenlijk bedoelen als zij spreken over bijvoorbeeld ‘rechtvaardigheid’, het voor dieren
gemakkelijker is een gemeenschap te vormen dan voor hen (cf. De civitate Dei 19.7).
In de periode van de Koude Oorlog onderkende Niebuhr met Augustinus dat fundamentalisme en religieus absolutisme vaak ten grondslag lagen aan de conflicten, waarin uiteindelijk niet ethische overwegingen maar pure machtspolitiek de wereld haar
aanzien zouden geven. Toch raakt hij hierdoor niet ontmoedigd. Integendeel. Meer dan
Augustinus benadrukt hij dat mensen de gevolgen van hun streven naar macht voor
anderen moeten overdenken voordat zij iets ondernemen. Zijn die gevolgen voor anderen goed, dan is het streven goed; wordt echter in de stilte van de reflectie duidelijk dat
dit niet het geval is, dan zijn zelfs de dieren langs deze weg over het algemeen dus beter
af. Niebuhr zag de beperkingen van Augustinus voor het politiek-filosofische discours
omdat de kerkvader toch iets te veel over genade en te weinig over particulier initiatief
sprak. Maar toch: Augustinus dwong hem na te denken over de stilte, waarin drijfveren
en gevolgen van daden worden overdacht. Stilte achtte de kerkvader een machtig wapen tegen onbezonnen powerplay. Ook in een democratie, die van nature rumoerig is.
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