
41

Aan Verhaal geen gebrek
Over de noodzaak van een betrouwbaar kompas voor het cda

Arie Oostlander

Een pijnlijke herinnering

Het jaar 2010 zal herinnerd worden als een electoraal dieptepunt voor het cda. Nooit heeft 
cda-beleid zo weinig kiezers in beweging gebracht. Net als bij de nederlaag van 1994 is na 
uitvoerige analyse gewezen op het feit dat de cda-politici zelf te weinig zelfbewust de poli-
tieke lijn van het cda hebben uitgedragen. Dat wreekt zich dan vooral in een thuisblijven van 
de kiezers. De sprong naar een andere, rivaliserende partij is voor deze kiezers doorgaans te 
groot en te weinig aantrekkelijk. Zij hadden van hun partij gewoon meer verwacht.

De bronnen

cda-stemmers gaan er terecht van uit dat het cda zijn verantwoordelijkheid ervoor aan-
vaardt dat de vragen van deze tijd van trefzekere antwoorden worden voorzien. Het cda kan 
daarbij putten uit een beproefde traditie. Aan Verhaal geen gebrek. De Bijbel en de daardoor 
geïnspireerde christelijke traditie blijven een onuitputtelijke bron van creativiteit waardoor 
de politieke ‘geloofsbelijdenis’ steeds weer een voortschrijdende vorm krijgt. De fusie tot cda 
in 1980 leidde tot een uitzuivering van verdord jargon en tot herontdekking van vruchtbare 
concepten. De katholieke sociale leer en de christelijke (calvinistische) wijsbegeerte boden 
ruimte voor herbronning. Het cda heeft, dankzij dat denkproces, een tijdlang de politieke 
discussie beheerst. Daaraan kan ook nu weer worden aangesloten. Effectief en herkenbaar.

Dit is niet alleen voor het cda belangrijk maar ook voor andere belangrijke stromingen 
in ons land. Naarmate de politieke overtuiging binnen het cda de leden met elkaar verbindt, 
des te meer kan het andere partijen, die naar men zegt ‘hun grote Verhaal kwijt zijn’, tot her-
bronning stimuleren om zodoende hun ankerpunten te hervinden. Niemand is erbij gebaat 
dat grote serieuze partijen teloorgaan of hun karakter verliezen.

De resultaten van bovengenoemde herbronning heeft het cda tijdens het fusieproces 
samengevat in een aantal kernbegrippen. Zij vormen geen kleine dogmatiek, maar bieden wel 
een betrouwbaar kompas. De politieke overtuiging die de leden met elkaar verbindt is uiter-
aard geen oppervlakkig haastwerk.

Kortheidshalve gaat het om de volgende begrippen: gerechtigheid, solidariteit, gespreide 
verantwoordelijkheid en rentmeesterschap. Bewust is vermeden om het cda in te delen bij de 
slogan ‘vrijheid, gelijkheid en broederschap’, ontworpen tijdens de Franse Revolutie die uit-
liep op het ‘ni dieu, ni maître’, op terreur en op het napoleontisch imperialisme.

De kernbegrippen ontlenen hun specifieke betekenis en hun gezag aan de mate waarin 
zij door de Bijbelse grondslag en de christelijke traditie gekleurd zijn. De notie dat mensen 
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gehouden zijn aan normen en waarden die boven hen uit gaan, heeft in principe een sterk 
democratiserend effect. uiteindelijk is niemand de baas; het Boek is de baas. De geldigheid 
van de uitleg daarvan is een kwestie van publieke discussie. Zo vermijden we verzanding in 
dogmatisme en houden we de traditie levend en het zelfcorrigerende vermogen op peil.

Vanuit deze begrippen heeft de christendemocratie veel bijgedragen aan de ontwikkeling 
van Nederland en van Europa. Vaak was deze stroming een voorloper. Maar soms ontbrak de 
moed om de samenleving vanuit die visie leiding te geven en liet men zich imponeren door 
anderen met de vanzelfsprekende (electorale) gevolgen daarvan.

Klassieke concepten

Vanaf het eerste optreden van de christendemocratie stond het vraagstuk van de autonomie 
van de mens tegenover de erkenning van een hogere (goddelijke) soevereiniteit centraal. Het 
‘god noch meester’ van de Franse Revolutie stootte zo af dat (protestantse én katholieke) 
christendemocraten zich, in Nederland, negatief definieerden als antirevolutionair. Een titel 
die later internationaal moeilijk uit te leggen was omdat deze antirevolutionairen wel posi-
tief stonden tegenover de eerdere Amerikaanse Revolutie en later in het algemeen tegenover 
bevrijdingsbewegingen die een eind maakten aan dictaturen. 

De erkenning van Gods soevereiniteit moest uiteraard onderscheiden worden van het 
zogeheten ‘droit divin’ waarin de absolute vorsten hun gezag (willekeur) meenden te kunnen 
rechtvaardigen. Het ‘bij de Gratie Gods’ betekende volgens Abraham Kuyper dat alle burgers 
geroepen zijn erop toe te zien dat de vorst in zijn beleid zich naar Gods soevereiniteit richt. 

Dit is de democratie van de christendemocraten, die scherp te onderscheiden is van de 
volkssoevereiniteit. De vervanging van de absolute vorst door het even absolute volk, het ene 
‘droit divin’ door het andere, brengt weinig winst. Ook dat kan immers tot willekeur verval-
len. Vooral als ‘democratie’ geheel wordt ingevuld door de soevereiniteit van de meerderheid. 
Christendemocraten zullen veel meer waarde hechten aan het misschien moeizame proces 
van wederzijdse overtuiging (het harmoniemodel, ook wel polderen genoemd) en het debat 
over te realiseren waarden en normen. Een praktijk van ‘grote stappen snel thuis’ van de 
meerderheidsregel is bedreigend voor minderheden. Besluiten bij meerderheid is niet meer 
dan een laatste mogelijkheid.

De ‘antirevolutionaire’ aartsvader Abraham Kuyper was bovendien een sterke voorstan-
der van gewetensvrijheid. Als het mogelijk is, binnen het democratisch tot stand gekomen 
beleid, voor uitzonderingen ruimte te creëren, die het beleid niet wezenlijk storen, dan moet 
dat zeker gebeuren, ook al gaat het volgens de meerderheid om een vervelend gewetensbe-
zwaar. Betrof het gewetensbezwaar vroeger vooral de militaire dienstplicht, nu gaat het eerder 
over bezwaarde verpleegsters of ambtenaren van de burgerlijke stand. Sommige partijen wil-
len alles doen om het gewetensbezwaar van de ‘weigerambtenaar’ af te straffen ook al wordt 
door de betreffende gemeente de voltrekking van het ‘homohuwelijk’ gegarandeerd. Nieuw is 
het verbod op het koosjere slachten, een ritueel waarmee we in Nederland vele eeuwen lang 
geen probleem hebben gehad. Het cda zal de partij van het respect voor gewetensbezwaren 
blijven. Jammer dat dit nu een unieke positie blijkt te zijn.

Minister P.H. Donner wijst erop dat in de rechtsstaat het gemakkelijk gebruik van de 
meerderheidsregel op diverse manieren is ingedamd. Er is een Grondwet waarvan wijziging 
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gebonden is aan een procedure die beschermt tegen de waan van de dag. Er is een onafhan-
kelijke rechtspraak en een scheiding der machten. Wij willen een Centrale Bank die onafhan-
kelijk is van de politiek en beschermt tegen de grillen van het populisme. De instellingen van 
de rechtsstaat dwingen tot bezonnenheid en tot bescherming van minderheden op grond van 
het recht, zo nodig tegen de soevereiniteit van de meerderheid in.

De verheerlijking van de volkssoevereiniteit vormt nota bene tot in deze tijd een actuele 
bedreiging van grondwettelijke vrijheden (zoals die van onderwijs, godsdienst en geweten), 
van het vertrouwen in de kwaliteit van de Nederlandse rechtsstaat en van het harmonieus 
samenleven van bevolkingsgroepen. Anderzijds worden bepaalde vrijheden, zoals die van 
meningsuiting, zo ver opgerekt dat ze het doel van de Grondwet, namelijk de maatschappe-
lijke vrede, in gevaar brengen. Het cda is eerder de partij voor de rechtsstaat dan die van de 
meerderheidsregel, die daarvan slechts een onderdeel is.

Lange tijd was het niet zo nodig om deze klassieke concepten in het debat in te brengen. 
Dat ze in deze tijd zo omstreden zijn, maakt zichtbaar hoezeer het gemeenschappelijk podi-
um voor debat afgebrokkeld is. Helaas worden oplossingen voor basale maatschappelijke 
geschillen (een belangrijk doel van politiek in het algemeen) weer teruggedraaid en opnieuw 
‘gepolitiseerd’.

De Grote Verhalen van de fusiepartijen

Bij de fusie van het cda is bewust vermeden om vanaf nul te beginnen. Er was al veel dat 
aan het politiek handelen richting kon geven. De katholieke sociale leer was sinds de poli-
tieke grondleggers H.J.A.M. Schaepman en P.J.M. Aalberse, ten onrechte in de vergetelheid 
geraakt. Een scherpzinnig filosofisch kader was en werd opgebouwd rond de christelijke (cal-
vinistische) wijsbegeerte. Daarbij bevond men zich in het spoor van Abraham Kuyper en bij 
de minder dogmatische A.F. de Savornin Lohman.

Verwaarlozing van al dat erfgoed zou een grootscheepse cultuurvernietiging zijn geweest 
en een naïeve overgave aan de waan van de dag. In de bronnen van het cda bleek immers veel 
te vinden dat structuur kon geven aan de inhoudelijke definiëring van de Nederlandse chris-
tendemocratie. Nieuwe christelijk gemotiveerde impulsen konden er, na kritische toetsing, 
gemakkelijk in worden opgenomen. ‘Traditie’ is voor de christendemocratie geen verdacht 
woord. Voortbouwen daarop verenigt vernieuwing met herkenbaarheid en geborgenheid.

cda-filosofie, vier kernbegrippen

Versleten jargon werd door de fusie van het cda uitgezuiverd en nieuwe concepten waarin de 
compatibiliteit van katholiek en protestants politiek denken en handelen uitkwam, werden in 
discussie gebracht. Dat het scheppen van gerechtigheid het doel van politieke machtsvorming is, 
is een Bijbelse waarheid. Het cda moet steeds vasthouden aan het primaat van het recht; poli-
tieke macht staat in dienst van het recht, en niet omgekeerd. Bij de belangenbehartiging mag het 
primaat van het (eventueel internationaal) recht als zingevingskader niet worden verwaarloosd. 
Dit is een centraal punt voor christelijk gemotiveerde politiek. We zien momenteel dat het res-
pect voor het internationaal recht, het overeengekomen eu-recht en bilaterale verdragen, mede 
door toedoen van populisme in cda-kring, ernstig in het gedrang komt. Dat bedreigt de geloof-
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waardigheid van deze partij. Destijds klonk het ‘fatsoen moet je doen’. Er zijn cda-voorlieden 
die dat onder vvd-invloed in feite als tegeltjeswijsheid behandelen. 

De erkenning dat naastenliefde het hart van het menselijk bestaan raakt, wordt politiek 
vertaald in het begrip ‘solidariteit’. Het gaat bij de Bijbelse naastenliefde nooit om de gemak-
kelijke solidariteit met vrienden en sympathisanten of een klasse, natie, ‘eigen’ volk of stand. 
Het gaat daar juist om solidariteit met de ‘marginalen’, waarmee geen eer ingelegd kan wor-
den: hoeren, tollenaren, melaatsen, armen, vreemdelingen, ‘Samaritanen’; mensen die buiten 
de boot vallen. Mensenrechtenbeleid is in die visie nooit beleid voor de rechten van alleen 
maar geestverwanten. Dat zou te gemakkelijk zijn. 

De complexe begrippen ‘soevereiniteit in eigen kring’ (protestants) en ‘subsidiariteit’ 
(katholiek), samengebracht in het cda-begrip ‘gespreide verantwoordelijkheid’, onder-
strepen het principiële pluralisme van de christendemocratie. Voor het cda bestaat er geen 
homogeen Nederlands volk. Inderdaad, dé Nederlander bestaat niet. Hoogstens kun je, 
met de antirevolutionairen van weleer, spreken van ‘de grondtoon van ons volkskarakter’, 
maar dan gaat het niet om een sociologisch feit maar om een ideologische klaroenstoot die 
al die andere, eventueel nieuwe, tonen niet uitsluit. Het streven naar een homogeen,‘echt’ 
Nederlanderschap roept hilarische herinneringen op aan Tollens’ Wien Neêrlandsch bloed 
door d’adren vloeit van vreemde smetten vrij. Het uniformerende en anderen uitsluitende nati-
onalisme is voor de christendemocratie een verwerpelijke surrogaat religie. 

Bij christendemocratische vrijheid gaat het dus om waardering voor pluraliteit in haar 
diverse dimensies. In de eerste plaats de vrijheid om verantwoordelijkheden te nemen in een 
verscheidenheid aan levenssferen. Daarbij moet de ene levenssfeer de andere niet verdrin-
gen. De scheiding van kerk en staat is een voorbeeld van een dergelijk wederzijds respect voor 
elkaars onderscheiden verantwoordelijkheden en bevoegdheden. 

Voorts uit dit pluralisme zich in een voorkeur voor decentraal bestuur en aandacht voor 
de ‘menselijke maat’.1 Daarbij vermijdt de christendemocratie het romantische ‘small is 
beautiful’ omdat de doelstelling van optimalisering van rechtvaardig bestuur een verschui-
ving van beleidsvorming naar een hoger niveau kan inhouden, als daar een bredere afweging 
van belangen kan worden gemaakt. 

Een derde verschijningsvorm van dit pluralisme is de ruimte voor religie en levensbe-
schouwing als motoren van maatschappelijke ontwikkeling en organisatie. Zo kunnen min-
derheden, zich in overeenstemming met de religieuze veelkleurigheid van de samenleving ont-
plooien. Ze kunnen met gelijkgezinden hun gang gaan volgens eigen opvattingen (uiteraard 
binnen de grenzen van de wet) en zijn niet steeds onderworpen aan dezelfde meerderheid. 

Dit pluralisme is uitgesproken antitotalitair. Het voorkomt dat macht te zeer gestapeld 
wordt. Het is een van de positiefste trekken van de christendemocratie als ruimdenkende 
beweging. 

Een relatief nieuw sleutelbegrip is ‘rentmeesterschap’. Dat heeft betrekking op duur-
zaamheid, zorg voor de natuurlijke omgeving, de verplichting om talenten te ontwikkelen. 
De mens moet een verantwoord beheerder van de schepping zijn. Het cda heeft het soms 
moeilijk met dit kernbegrip. Er zijn vooraanstaande denkers over duurzaamheid en milieu 
die zich door de partij in het afgelopen jaar in de steek gelaten voelden. Als het cda niet in 
beleid toont in deze zaken een sturende rol te kunnen spelen, dan verliest het zijn betekenis 
als rentmeesterschappartij. 
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Deze vier kernbegrippen zijn in het beleid niet los verkrijgbaar. Schending van een van 
deze is schending van alle vier. Ze moeten met elkaar worden uitgelegd. Rentmeesterschap 
is rechtdoen aan de belangen van volgende generaties. Spreiding van verantwoordelijkheden 
heeft eveneens te maken met optimalisering van rechtvaardig bestuur. Recht is naastenliefde 
in contractvorm. 

Zo wijken de vier kernbegrippen bewust af van het gangbare denken in termen van vrij-
heid, gelijkheid en broederschap. Om de oorspronkelijkheid van de eigen christendemocrati-
sche bijdrage aan de politieke cultuur te optimaliseren heeft het cda voor een eigen termino-
logie gekozen. Wie het jargon van zijn rivalen overneemt maakt weinig kans op een voorhoe-
depositie.

Politiek handelen vanuit de grondslag

De cda-filosofie, samengevat in de vier kernbegrippen en met klassieke inzichten verbonden, 
biedt veel inspiratie voor een eigen karakteristiek beleid. We zullen een viertal hoofdthema’s 
aanstippen: Europese integratie, maatschappelijk pluralisme, minderheden, inkadering van 
het economisch denken.

De Europese integratie

Een van de belangrijkste bijdragen van de Europese christendemocratie is de integratie van 
Europa. Het ging de stichters van de eu om verzoening die een hoge graad van vertrouwen 
tussen voormalige erfvijanden schiep. Daardoor waren zij bereid om de essentiële elementen 
van hun economie en vooral van hun militaire industrie onder een supranationaal gezag te 
plaatsen: de Hoge Autoriteit; de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal.

Het is overduidelijk dat in onze tijd van opkomend nationalisme en vreemdelingenangst 
zo’n moedige stap ondenkbaar is. De christendemocraten van die tijd vertrouwden erop een 
waardengemeenschap te kunnen stichten die verder reikte dan de materiële voordelen van 
economische samenwerking ten bate van de wederopbouw. 

De bestuurlijke filosofie die de Europese integratie stuurde ging uit van het principe van 
de subsidiariteit uit de katholieke sociale leer. Daarin staat de vraag centraal: ‘Hoe krijgen we 
een rechtvaardige overheid?’ Het antwoord was: breng de beslissingen naar een zo laag moge-
lijk niveau. Kan iets binnen het gezin goed worden beoordeeld, laat de kwestie dan daar. 

Als voor een rechtvaardig beleid een bredere afweging nodig is, breng de beslissing dan 
naar dat bredere niveau. Dat kan naar gelang de complexiteit een gemeentebestuur zijn, of 
een provinciaal orgaan of het rijksniveau. Zo ontstaat maatwerk en een zo groot mogelijke 
betrokkenheid van de burgers op de diverse niveaus.

Is het rijksniveau niet verreikend genoeg om aan een beleidsvraagstuk recht te doen, 
schep dan een hoger gezagsniveau. Na de Tweede Wereldoorlog was het de burgers wel dui-
delijk dat een rechtvaardige vrede door besluitvorming op het niveau van de staten niet kon 
worden gegarandeerd. Het oude streven naar hegemonie of machtsevenwicht was failliet. 

Vanuit de leer van de subsidiariteit was de creatie van een supranationaal rechtschep-
pend gezag een voor de hand liggende stap. Voor Europa was het een reusachtige en moedi-
ge innovatie, de belangrijkste bestuurlijke vernieuwing van de twintigste eeuw. Geen wonder 
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dat de r.-k. Kerk de belangrijkste stichter van de eu, de Franse staatsman Robert Schuman, 
zalig verklaarde. 

De egks was primair gericht op onderlinge vrede en economische samenwerking. Het 
eerste doel leidde niet tot de daarvoor nodige politieke unie vanwege de eigen militaire pro-
blemen van Frankrijk in die tijd. Het tweede doel leidde tot het succes van de Europese bin-
nenmarkt zonder grenzen en de monetaire unie. 

Aangezien de interne markt een beleid behoeft dat eerlijke concurrentie vereist, noopte het 
Europese mededingingsbeleid ook tot integratie op andere dan strikt economisch gebieden. 
Daarom is er een Europees beleid dat minimumregels voorschrijft op het gebied van milieu, 
consumentenbescherming, veiligheid op de arbeidsplaats, transport, toerisme etcetera. 

Van deze vormen van beleid merkte men in Nederland weinig omdat ons land toch al 
voorloper was op zulke terreinen. Andere lidstaten worden door eu-regelgeving gedwongen 
het been bij te trekken. Nu Nederland zijn voorhoedepositie opgeeft en meent dat het een 
Europees menu à la carte kan consumeren, komt ons land in botsing met eu-beleid. In de 
huidige regeerakkoorden wordt voorzien in een reeks van schendingen van internationale 
verdragen, waaronder democratisch vastgestelde eu-regels. Vooral op deze punten is een 
politiek verwerkt ‘fatsoen moet je doen’ onontbeerlijk en is de inbreng van de christendemo-
cratie essentieel. Het is gevaarlijk voor ons land en het voortbestaan van de partij als het cda 
zijn normatieve kaders hier veronachtzaamt.

Met het Verdrag van Lissabon (de in oude verdragsteksten en een groot aantal amende-
menten begraven Ontwerp Europese Grondwet) is het subsidiariteitsbeginsel verder toege-
past op niet-economische sectoren. De lidstaten zien bijvoorbeeld in dat zij ieder afzonderlijk 
niet in staat zijn om het asielvraagstuk op een rechtvaardige manier op te lossen. Hetzelfde 
geldt voor de bestrijding van de internationaal georganiseerde criminaliteit. Daarom wordt 
het (bindend) wetgevend mandaat van Europese Commissie en Europees Parlement ver-
breed. We zien zoiets nu weer gebeuren. Het was lichtvaardig te menen dat de monetaire 
unie, opgetuigd met boetebepalingen, wel een veilige structuur zou opleveren. Van meet af 
aan was het duidelijk dat zoiets een economisch beleid van de eu behoeft. uit de pas lopende 
landen mogen hun risico’s niet op de collega’s afwentelen. Ook Nederland heeft er een groot 
belang bij dat minimumnormen voor verantwoord monetair-economische gedrag bij tekort-
schietende lidstaten afdwingbaar zijn. 

Steeds blijft de subsidiariteit leidend. Dat wil zeggen dat het bereik van het ‘communau-
taire’, of bovennationaal bestuurde deel pas wordt vergroot als dat uit oogpunt van rechts-
bevordering noodzakelijk is. De oud-commissaris (de zich als christendemocraat beschou-
wende Tory) Chris Patten stelde destijds als vuistregel dat de bevoegdheden van de Europese 
Commisie en het Europees Parlement moeten worden uitgebreid als de lidstaten met de 
intergouvernementele besluitvorming met de kop tegen de muur lopen (een mooie prakti-
sche definitie van subsidiariteit). Anderzijds kan door verplaatsing van het bestuurlijk man-
daat naar ‘lagere’ overheden of naar maatschappelijke organisaties het beoogde maatwerk 
worden gediend. Dat geldt ook voor de nationale politiek. Subsidiariteit werkt naar beide 
kanten. Het leidt niet tot starre voorschriften maar doet een beroep op de praktische zin van 
de politicus.

Er zijn er die het streven naar rechtsbevordering uitspelen tegen een overspannen concept 
van ‘nationale soevereiniteit’. Dit hangt samen met een geest van nationalisme en vreemdelin-
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genangst. Bij gebrek aan een beter argument suggereren deze anti-Europees-gezinden dat de 
voorstanders van integratie conform het subsidiariteitsbeginsel eigenlijk erop uit zijn om bot-
weg de macht van de eu uit te breiden. Men probeert angst aan te jagen met de term ‘superstaat’ 
zonder te definiëren wat dat dan wel zou zijn. De Gemeenschapsorganen zouden gulzige cen-
tralisten zijn. Vergeten wordt dat elk nieuw mandaat berust op een besluit van de lidstaatrege-
ringen en hun parlementen, en zo hoort dat ook volgens het subsidiariteitsbeginsel.

Met schaamte moet worden toegegeven dat ook het cda enkele jaren heeft ‘meegehuild 
met de wolven in het bos’. De waardengemeenschap werd vergeten en de eu werd een centen-
kwestie. Valse statistieken (de Rotterdamse douanekwestie) moesten aantonen dat Nederland 
overbelast werd. We dachten dat Nederland een eigen uniek vetorecht toekwam. Het energie-
beleid werd zonder enige terugkoppeling met de Oost-Europese lidstaten vormgegeven. Zo 
werd aangetoond dat zonder verplichtende Europese wetgeving zelfs lidstaten als Nederland 
bereid zijn elkaar te schaden en het eigenbelang voor de korte termijn voorrang te verlenen.

Het cda zal de ambitie moeten hebben om samen met de Europese zusterpartijen stu-
ring te geven aan de eu zodat die niet ten prooi valt aan het eenzijdige marktdenken. Het 
gaat niet om ‘meer of minder Europa’, maar om de koers van zijn politiek. Daarbij moet het 
Nederlandse cda niet in bange verdediging vervallen omdat juist deze partij veel belangwek-

Minister van Financiën Ruding op het cda-affiche voor de verkiezingen voor het Europees Parlement, 

7 juni 1989
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kends in de eu naar voren heeft te brengen. Het cda zal dus zo snel mogelijk de door scepti-
cisme en onbetrouwbaarheid opgelopen achterstand moeten inhalen. 

Het maatschappelijk pluralisme, de verantwoordelijke samenleving

De katholieke sociale leer spreekt van een maatschappij die opgebouwd is via ‘corpora met 
een zelfstandig leven’. Die corpora verschillen kwalitatief van elkaar, wat overeenkomt met 
de protestantse idee van ‘soevereiniteit in eigen kring’, die eveneens wijst op de eigenheid van 
de diverse levenssferen en de noodzaak om het gezag en de verantwoordelijkheden van de 
diverse maatschappelijke verbanden wederzijds te erkennen en te ondersteunen. 

De zogeheten scheiding van kerk en staat is maar een van die vormen van wederzijdse 
erkenning en van het respecteren van elkanders mandaat. Christendemocraten ‘scheiden’ 
dus veel meer. Deze maatschappijvisie zorgt ervoor dat de universiteit vrij moet zijn van staat 
en van kerk (Abraham Kuypers’ Vrije universiteit); staat, kerk en universiteit mogen niet als 
onderdelen van het economisch leven worden opgevat en navenant bestuurd; de burger is 
iets anders dan een consument; een ambtenaar mag zich niet primair als ondernemer gedra-
gen. Om de maatschappelijke relaties zuiver te houden moet men de diversiteit aan functies, 
rollen en bevoegdheden goed uit elkaar houden.

Personen kunnen zich naar eigen keuze en bekwaamheid in meerdere levenssferen ont-
plooien door daarin verantwoordelijkheden te dragen. Op allerlei wijzen kunnen personen 
hun betrokkenheid bij bepaalde maatschappelijke verbanden vormgeven. Dat is de vrijheid 
die christendemocraten bedoelen.

Nederland kent nog steeds een rijk geschakeerde maatschappelijke democratie. Vanuit 
het privé-initiatief zijn tal van verenigingen en stichtingen ontstaan met een bepaalde publie-
ke taak. Het problemen oplossende en het behoeften lenigende vermogen van de maatschap-
pij is daardoor in principe groot. De overheid hoeft niet alles te doen. 

Veel maatschappelijke organisaties zijn echter steeds sterker een verlengstuk geworden 
van hun broodheer, de overheid. ‘Wie betaalt bepaalt.’ Geen wonder dat het cda ‘op zoek 
is naar de kracht van de samenleving’.2 Het huidige bezuinigingsbeleid dwingt ertoe om de 
eigen financiële verantwoordelijkheid van de samenleving te onderstrepen. 

Het komt erop aan de bestaande vormen van maatschappelijke democratie de ruimte te 
geven en nieuwe toe te juichen. Veel staat nog overeind, zoals in het onderwijs. Vaak is de 
maatschappelijke democratie uitgehold, zoals in de media. Soms heeft de markt te veel het 
heft in eigen handen genomen, zoals in de sociale woningbouw. In de zorgsector wordt een 
belangrijk debat gevoerd over verschuiving naar de marktsector of behoud van de overheids-
rol en over welke verantwoordelijkheid met de maatschappij kan worden gedeeld. 

Dit zijn politiek zeer relevante gevechten die onderstrepen hoe belangrijk het is om de 
kracht van de samenleving te vergroten. Dit debat wordt nog extra gestimuleerd door de 
excessen die gepaard gaan met de overdracht aan de markt.

Nederland minderhedenland

Behalve voor een functionele verscheidenheid moet er ook ruimte zijn voor een religieu-
ze en levensbeschouwelijke diversiteit. Concreet gezegd: het onderwijs moet in zijn eigen 
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pedagogische en organisatorische autonomie worden erkend, maar mag bovendien worden 
ingevuld op een wijze die bij een religie of levensvisie past. Vooral in sectoren waar waarden 
van doorslaggevend belang zijn (zoals onderwijs, zorg, maatschappelijke hulp, media), moet 
daarvoor ruimte zijn. De Nederlandse Grondwet heeft daarin voorzien.

Religie en levensbeschouwing vormen de motor van de maatschappij. Ruimte voor dit 
pluralisme moet dus gekoesterd worden. De maatschappelijke democratie vereist wel vol-
doende burgerzin. In de achterliggende periode zijn de burgers vaak op een dwaalspoor 
gezet. De overheid zou het complete welzijn moeten verzorgen. Organisatorisch en financi-
eel trokken de overheden veel verantwoordelijkheden naar zich toe. De burger werd consu-
ment. Democratie werd iets om vanuit de leunstoel te bedrijven. 

Er bestaat in sommige kringen een sterke afkeer van de publieke rol van godsdienst en 
levensbeschouwing, ‘de vermaledijde verzuiling’. In de jaren zestig en zeventig is de beteke-
nis van levensbeschouwelijk pluralisme afgenomen wat logischerwijze tot fusies van orga-
nisaties van verschillende kleur leidde. In sectoren waar waardebeleving en -overdracht van 
wezenlijk belang zijn moet de religieuze diversiteit haar plaats echter kunnen behouden. 
Secularisering en ontideologisering maken de maatschappij niet steviger. 

Velen zien in dit pluralisme een bedreiging van de Nederlandse identiteit. Als minderhe-
den zich niet ‘normaal’ gedragen moeten ze maar gediscrimineerd worden (sgp). De groe-
pen die samen tot cda zijn gefuseerd, kennen de positie van gediscrimineerde minderheid 
uit de eigen geschiedenis. Katholieken en protestantse ‘kleine luiden’ hebben dan ook een 
maatschappij- en staatsopvatting die juist heel goed past bij de wens om in dit minderhe-
denland zo veel mogelijk naar eigen opvatting in vrijheid te leven. Vandaar dat zij een scherp 
oog hebben voor de diversiteit van levenssferen, voor de op maatwerk gerichte gelaagdheid 
van het bestuur, maar vooral ook voor de diversiteit aan waardebewuste organisaties.

Christendemocraten hebben altijd waardering gehad voor de verscheidenheid in de 
samenleving, zowel de functionele als de levensbeschouwelijke. Daarin stonden zij tegenover 
partijen die meenden dat er een nationale identiteit bestond waarvan zijzelf uiteraard de dra-
gers waren. In de sfeer van het onderwijs leidde dat tot de strijdkreet ‘Onverdeeld naar de 
openbare school’. Het ging die partijen om ‘nationale eenheid boven geloofsverdeeldheid’. 

Nu is het goed om steeds te zoeken naar een gemeenschappelijk discussieplatform, maar 
het opleggen van levensbeschouwelijke eenheid leidt eerder tot versplintering van de samen-
leving omdat groepen burgers zich daarin miskend voelen. Dit eenheidsstreven schijnt zoiets 
als verdraagzaamheid overbodig te maken. 

Momenteel wordt zelfs voor een soort ‘Berufsverbot’ gepleit tegen sgp-ambtenaren van 
de burgerlijke stand voor zover die een gewetensbezwaar hebben tegen het homohuwelijk. 
Het rare is dat dit gewetensbezwaar, zonder enige schade voor het beleid, erkend zou kun-
nen worden. Tot zulke ongrondwettelijke praktijken kan het ‘nationale eenheidstreven’ ons 
brengen.

Als er zo’n misbaar gemaakt wordt over de gewetensvrijheid van autochtone min-
derheden dan kan verwacht worden dat er een nog sterkere allergie kan worden opgeroe-
pen tegen het anders zijn van allochtonen. Vanuit het cda zijn nieuwe Nederlanders op de 
hoogte gebracht van de grondwettelijke vrijheden die ook voor hen gelden. Daarbij mag wor-
den uitgegaan van de wil om de Nederlandse Grondwet voor te staan als dat minimum van 
gedeelde waarden dat het gemeenschappelijke discussieplatform bepaalt. Het is logisch om 
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dat als kern van de inburgering te beschouwen en als voorwaarde voor de toekenning van het 
Nederlanderschap. 

We kunnen er gerust van uitgaan dat de Grondwet voldoende ruimte biedt voor mos-
lims om zich in de Nederlandse samenleving thuis te voelen. Blijkbaar zoekt het overgrote 
deel van de moslims wereldwijd naar dezelfde politieke vrijheden als Europeanen.3 Voor de 
invoering van de sharia als dé bron van het recht voelen bijvoorbeeld slechts zeer weinigen. 
Die elementen daarvan die niet strijdig zijn met grondwettelijke waarden bedreigen per defi-
nitie onze rechtsstaat niet. 

uiteraard staat onze rechtsstaat niet toe dat er verschillende rechtssystemen zouden gel-
den. Dat was destijds in het Ottomaanse Rijk wel het geval. Dat sloot niet uit dat minderhe-
den in zekere mate gediscrimineerd werden. In ons stelsel gaan we uit van de gelijkheid van 
de burgers voor de wet. Die gelijkheid betekent tevens dat er principieel plaats is voor religi-
euze diversiteit. De overheid behoort positief en onpartijdig te staan tegenover de religies. 

Burgers kunnen dus, ongeacht hun geloof, gebruik maken van de grondwettelijke vrij-
heden. Daarbij kunnen fouten gemaakt worden, zoals in het onderwijs, maar op zich kan de 
overheid aan (nieuwe) minderheden niet weigeren waar een meerderheid of andere (autoch-
tone) minderheden recht op hebben. Het is uiteraard volstrekt strijdig met de rechtsstaat als 
een, zich ‘verlicht’ achtende, minderheid suggereert dat zij de normale standaard-Nederlan-
ders zou vertegenwoordigen waarnaar de rest van de bevolking zich zou moeten richten.

De vreemdeling die zich in ons land wil vestigen, moet zich realiseren dat hier een voor 
ieder geldend rechtsstelsel bestaat dat organisch gegroeid is na brede politieke discussie, con-
sensus en democratische besluitvorming, waarbij zoveel mogelijk rekening is gehouden met 
ieders geweten en overtuiging. Dit stelsel kan alleen door democratische besluitvorming wor-
den gewijzigd of aangevuld. 

In de relevante literatuur4 lezen we dat moslims zeer wel kunnen leven in een stelsel dat 
geen islamitische achtergrond heeft. De vraag in hoeverre de islam met de democratische 
rechtsstaat te verenigen is, kan in feite alleen door moslims zelf worden beantwoord. Zij die 
daarop ja zeggen zullen zich in Europa thuis kunnen voelen.

Meer dan ooit staat het vraagstuk van de integratie van minderheden in de belangstelling. 
De omvang van de allochtonenkerken en van de islamitische bevolkingsgroep onderstreept 
de grote en groeiende betekenis van de godsdienst daarbij. Als er één partij is die daarmee 
weet om te gaan dan moet dat wel het cda zijn.5

Het cda heeft een internationale verantwoordelijkheid bij de bevordering van de rechts-
staat in door de islam gestempelde samenlevingen. Het heeft zijn ervaring met de scheiding 
van kerk en staat en met de open discussie over religieus gefundeerde politieke beginselen die 
ruimte biedt voor wederzijdse correctie. Het is een voordeel voor het debat met moslims als 
de Europese gesprekspartner de waarde van het geloof voor de politiek begrijpt. Laïcistische 
partijen die bang zijn voor religie hebben daardoor al direct een achterstand.

Inkadering van het economisch denken

In de sociaaldemocratie, maar nog meer in het liberalisme, wordt politiek overheerst door 
economische waarden. Tamelijk bruut blijkt dat uit de huidige koersverandering in de 
Nederlandse buitenlandse politiek. Die politiek zou primair ten dienste moeten staan van 
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Nederlandse economische belangen. Onze ambassadeurs zouden gewone lobbyisten voor 
ons land moeten zijn. Zo voldoet het kabinet-Rutte geheel aan de klacht die vaak vanuit het 
Midden-Oosten gehoord wordt: ‘Wij vertrouwen de westerse regeringen niet, want hun 
belangen wegen altijd zwaarder dan hun waarden.’ 6

Volgens de christendemocratie ligt de zin van buitenlandse politiek in de bevordering van 
de internationale rechtsorde. Binnen dat kader kunnen andere zaken zoals financieel-econo-
mische belangen van ons land aan de orde komen. Dat is de juiste volgorde. Afwijking daar-
van is zelfs in tegenspraak met de Grondwet.

Typerend is de recente uitspraak dat internationale evenementen alleen naar Nederland 
mogen worden gehaald als die winstgevend zijn. Waarden uit de wereld van de sport of de 
cultuur zijn daarbij niet meer aan de orde. Bij de bezuinigingen op ontwikkelingssamenwer-
king worden vooral de ideële medefinancieringskanalen getroffen en niet de bilaterale kana-
len van het eigenbelang. In de verkiezingscampagne van 2010 valt het debat over de hypo-
theekrente als treurig dieptepunt te vermelden. De lijsttrekker achtte dat punt niet onderhan-
delbaar. Alsof het zijn partij niet om veel belangrijker zaken zou gaan. 

De utilitaristische ethiek is het filosofisch jasje waarin de onverschilligheid zich kleedt. 
Bekend zijn de antimoralistische leuzen ‘weg met het geheven vingertje’, ‘wees niet het braaf-
ste jongetje van de klas’. De eu wordt beschouwd als een ruif waaruit Nederland zo veel 
mogelijk vreten moet (de fraude met subsidies uit het Europees Sociaal Fonds; strijd om de 
eu-douanerechten die in onder meer Rotterdam geheven worden). 

De zorg om de mensenrechten en om de ontwikkeling van achtergebleven landen of 
streken verdwijnen achter de horizon. De trots op ‘Nederland gidsland’ ligt heel ver ach-
ter ons. Het vreemde van het hedendaagse nationalisme is dat de aanhangers daarvan niet 
malen om het imago van ons land. Morele onverschilligheid met een nadruk op de opvatting 
dat Nederland maar een klein landje is, zonder missie ten bate van anderen, behoort tot de 
inhoud van het hedendaagse populisme. 

De christendemocratie bepleit inbedding van het economische in het streven naar recht, 
en de realisatie van morele, sociale en ecologische waarden. Heel klassiek is de visie op de 
onderneming als een arbeidsgemeenschap van werkgevers en werknemers. Zij dienen elkaars 
belang; er is sprake van een zekere band. Het ondernemingsklimaat dat hierbij past ver-
schilt sterk van de kille utilitaristische kijk van werkgevers en werknemers op elkaar in het 
Angelsaksische systeem, maar ook van de vechtcultuur in Zuid-Europa. 

De christendemocratie wil dat ondernemingen zich maatschappelijk verantwoordelijk 
achten. In die kring werd al vroeg het belang ingezien van de worteling van het bedrijf in 
de streek. Van maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn goede voorbeelden te geven, 
zowel in eigen land als in het optreden in ontwikkelingslanden. Het westers ondernemen zal 
in die landen aan morele criteria moeten voldoen. De globalisering zal juridisch en ethisch 
beteugeld moeten zijn. Dat is trouwens de taak van de eu.

Het cda moet voor zijn kiezers herkenbaar zijn als een partij met een sterk morele inslag 
en een visie die diep geworteld is in een beproefde christelijk-sociale traditie. Het is moeilijk 
voorstelbaar dat dit maatschappelijk realisme zijn werking zal verliezen. Reden om te stellen 
dat de christendemocratie als zodanig zijn Grote Verhaal niet kwijt is. 

Wel kunnen vertegenwoordigers van de christendemocratie tekortschieten in het uit-
dragen van de politieke innovaties waartoe hun inspiratie leidt. Soms laat men zich impone-
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ren door visies die in een bepaalde periode de tijdgeest bestempelen. In de rapporten waarin 
(teleurstellende) verkiezingsuitslagen worden geanalyseerd, wordt steeds weer gewezen op het 
gebrek aan moed om voorop te lopen bij de politieke en maatschappelijke ontwikkelingen.7

Het is ook de vraag of er nog voldoende kiezers zullen overblijven voor wie politiek níét 
neerkomt op bevordering van het platte materiële eigenbelang. De meeste partijen hebben 
immers dat beeld van ‘goede politiek’ aan de burgers voorgehouden. Behalve sommige cda-
vertegenwoordigers zijn veel burgers het Grote Verhaal kwijtgeraakt. Men bewijst hen geen 
dienst met teksten zonder waarden. Een burger wil aangesproken zijn als een persoon met 
moreel besef en met verantwoordelijkheden. Wil het cda toekomstwaarde hebben, dan zal 
deze partij aan de opbouw van zo’n electoraat moeten werken.
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