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De	nieuwe	paus	is	vooralsnog	tamelijk	populair. nrc Handelsblad, 
het deftige liberale avondblad, schrijft al maanden positief over hem. En 
dat doordat Franciscus niet zozeer de leer van de kerk uitlegt, maar een-
voudigweg laat zien hoe hij met mensen omgaat. Hij denkt vanuit de al-
ledaagse praktijk en vanuit de ontmoetingen met burgers: hij belt met ze, 
luistert naar ze en schenkt ze zijn vertrouwen.

Zijn optreden bevat een les voor politici. De roep om politici, bestuurders 
en leiders van organisaties die handelen vanuit deugden als integriteit, 
waarachtigheid en matigheid, klinkt steeds luider. Waarden zijn gemak-
kelijk opgeschreven en gedragscodes zijn snel opgesteld, maar de doorslag-
gevende overtuigingsmiddelen zijn nog altijd de betrouwbaarheid en het 
handelen van de politicus zelf: zijn levenshouding, zijn ethos, moet ervan 
getuigen dat hij daadwerkelijk gelooft in de overtuiging die hij uitdraagt.

* * *
Hoe kan de verhouding tussen macht en moraal op een betekenis-

volle manier vorm krijgen in een tijd waarin de overheid nood-
zakelijkerwijs een terugtrekkende beweging maakt en in 

een tijd waarin politici steeds minder lijken te kunnen 
rekenen op vertrouwen van burgers? Dat is de hoofd-

vraag voor dit nummer van Christen Democratische 
Verkenningen, getiteld De macht van de moraal.

Het cda en zijn voorlopers hebben altijd de 
intentie gehad om een politiek van waarden te 
bedrijven. Toch blijkt het keer op keer lastig om 

een vervolg te geven aan een politiek waarden-
en-normenvertoog. Het zal te maken hebben met 

het feit dat de hedendaagse liberale politieke cul-
tuur doordrenkt lijkt van de gedachte dat particuliere 

deugden en de publieke zaak losstaande grootheden zijn. 
Opvattingen over wat het goede leven is, worden al snel als 

een privéaangelegenheid gezien, levensovertuigingen horen ‘achter 
de voordeur’ te blijven. Kees Klop, bij leven plaatsvervangend directeur 
van het Wetenschappelijk Instituut voor het cda, sprak in dit verband over 

Ter introductie
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de ‘cultuurpolitieke paradox’: de oplossing van veel maatschappelijke 
problemen hangt in belangrijke mate af van de moraal en de goede zeden, 
maar tegelijkertijd mag de overheid in vrije, moderne, democratische sa-
menlevingen niet aan zingeving doen en zelf geen zedenmeester zijn.

Deze cdv-bundel valt uiteen in drie delen. In het eerste deel staan ‘waar-
den, normen en gedrag’ centraal. Paul Dekker onderzoekt waar Nederlan-
ders zich precies zorgen over maken als ze aangeven dat ‘de waarden en 
normen’ achteruithollen. Will Tiemeijer toont aan dat burgers niet vol-
doen aan het beeld zoals de overheid dat voortdurend oproept: de mens is 
geen homo economicus, maar een sociaal wezen.

Het tweede deel, ‘Waarden, normen en het gezag’, gaat over de span-
ning tussen macht en moraal. Jurriën Rood pleit voor een nieuwe vorm van 
gezag: een vrijwillig gedragen en communicatief uitgeoefend gezag. Roel 
in ’t Veld laat zien dat de huidige kennisdemocratie, met haar verstrenge-
ling van politiek, media en wetenschap, ingrijpende consequenties heeft 
voor de machtsuitoefening en het afleggen van verantwoordelijkheid. Het 
levert een gevaarlijke cocktail voor de democratie op.

In het derde deel worden de ‘christendemocratische uitdagingen’ 
geformuleerd. Jan Dirk Snel geeft eerst een historisch overzicht van de 
‘onzekere omgang’ van het cda en zijn voorlopers met moraal. Jan Peter 
Balkenende betoogt dat het waarden-en-normendebat een verbreding en 
verdieping behoeft. Gert-Jan van der Heiden reflecteert op betrouwbaar-
heid als overtuigingsmiddel in het politieke spreken. En Govert Buijs geeft 
een aantal vingerwijzingen om een vertrouwenwekkend bestuurder te 
kunnen zijn.

* * *
Op welke manier zou de christendemocratie een nieuwe impuls kunnen 
geven aan een waarden-en-normenvertoog? Het spreekt vanzelf dat het 
begint met een appel op verantwoordelijke burgers. Het recente cdv-lente-
nummer Het appel op de vitale samenleving was daar geheel aan gewijd. In 
deze cdv richten we de blik de andere kant op: wat vraagt een beroep op de 
samenleving van politici zelf?

Een partij voert geen morele politiek als ze op waarden en normen tam-
boereert; dat doet ze pas als ze waarden op een natuurlijke manier weet te 
verbinden met haar manier van politiek bedrijven. Dat betekent in de eer-
ste plaats voorbeeldgedrag. De imitatio, de navolging van deugden, is van 
wezenlijk belang voor het vertrouwen van burgers in politici. De intermez-
zo’s in dit nummer laten zien dat er in de praktijk volop wordt nagedacht 
over goed gedrag: Hans van Vliet, Roderik Meeder, Chris Buijink en Arnold 
Pureveen zijn zich bewust van de noodzaak van ethisch bewustzijn in de 
sectoren waar ze hun leidinggevende functies vervullen.

Daarnaast is het van belang om waardevolle politiek te verbinden met 

B_BOOM086-3_CDV 2013 nr 3   8 30-09-2013   11:42:46



9

Christen Democratische Verkenningen | Herfst 2013

ter	introductie

urgente politieke thema’s: burgerschap, de eigenheid en zelfstandigheid 
van maatschappelijke organisaties, het belang van particuliere initiatie-
ven. In de samenleving is veel meer moraliteit dan dikwijls door politici 
wordt gesuggereerd.

Pieter Jan Dijkman, hoofdredacteur van Christen Democratische Verkenningen

Nieuwe	voorzitter	redactie	cdv

Het bestuur van het Wetenschappelijk Instituut voor het cda heeft onlangs 
prof. dr. Paul van Geest benoemd tot nieuwe voorzitter van de redactie van 
Christen Democratische Verkenningen. Van Geest (1964), hoogleraar kerk-
geschiedenis aan de Universiteit van Tilburg en bijzonder hoogleraar Au-
gustijnse studies aan de Vrije Universiteit Amsterdam, maakt reeds enkele 
jaren deel uit van de redactie van cdv. Het bestuur van het wi is verheugd 
met deze benoeming: met Van Geest krijgt cdv een prominent weten-
schapper en een echte christendemocraat als voorzitter.

Van Geest volgt Jan Schinkelshoek op, die ruim tien jaar de redactie 
heeft geleid. Het bestuur dankt de heer Schinkelshoek voor zijn enorme 
inzet en betrokkenheid bij ons kwartaalblad. Onder hem werd de formule 
van themanummers ingevoerd, waardoor de rol van cdv als geheugen en 
geweten van de christendemocratie nog sterker kon worden benadrukt. 
Hij had altijd oog voor de bezinning op de verhouding tussen geloof en 
politiek en voor de rol van waarden in het politieke domein. Onder zijn 
voorzitterschap verschenen onder meer nummers over beroepszeer, het 
Midden-Oosten, populisme en gelijkheid. Het tijdperk-Schinkelshoek 
werd afgesloten met de trilogie over de drie letters van het cda. De komen-
de maanden zal een bundel worden samengesteld met een bloemlezing 
van een aantal artikelen uit deze trilogie, voorafgegaan door enkele actuele 
bijdragen. De kernredactie voor deze bloemlezing bestaat uit Pieter Jan 
Dijkman, ondergetekende en Jan Schinkelshoek zelf; op die wijze kunnen 
we nog een tijdje nagenieten van zijn plezierige en deskundige bijdrage 
aan ons blad.

Raymond Gradus, directeur van het Wetenschappelijk Instituut voor het cda
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Een patiënt is bang voor een grote operatie 

aan zijn beide knieën. Hij vreest de ingreep. 

De arts zegt: ‘Misschien is die grote operatie 

niet nodig. En als het wel nodig is, dan moe-

ten we het doen, juist omdat je dan na deze, 

inderdaad forse, ingreep weer alles kunt 

doen met je knieën. De opbrengst is dan de 

moeite waard. Om precies te weten wat we 

het best kunnen doen, is een kijkoperatie 

de beste oplossing.’ Een proefboring in het 

schaliegasdossier kan veel onzekerheden 

wegnemen. Een proefboring is daarom wen-

selijk en een logisch vervolg op het recente 

onderzoek dat het Ministerie van Econo-

mische Zaken door het ingenieursbureau 

Witteveen+Bos liet doen.

* * *
Nederland is in de ban van schaliegas en of 

we dit wel of niet moeten willen. Het dreigt 

een discussie te worden tussen believers en 

non-believers. De discussie heeft veel rationele 

elementen, maar zeker ook emotionele. De 

voorstanders zeggen dat het de redding is van 

de energietransitie en Nederland onafhanke-

lijk kan maken van Rusland en het Midden-

Oosten. Onze bedrijven krijgen goedkopere 

energie en kunnen dan weer concurreren met 

de Amerikaanse bedrijven. De tegenstanders 

schetsen een doembeeld van een verschroeide 

aarde die zijn weerga niet kent. Het verlengt 

het fossiele energietijdperk en remt de ver-

duurzaming van de samenleving. De partijen 

die fact based onderzoek doen en daarmee bij-

dragen aan de discussie, worden in het kamp 

van de voorstanders geduwd.

Politiek Den Haag en daarmee de rest van 

het land heeft de zoveelste energiediscussie. 

Eerder spraken we over kernenergie, co2-

opslag, windparken op het land en in zee en 

over biobrandstoffen. Iedere oplossing heeft 

zijn plussen en zijn minnen en de grilligheid 

is troef. En dan komen de onvermijdelijke 

karakteristieken van de afgelopen tien jaar 

boven: grote energieprojecten slagen enkel 

als er lokaal draagvlak is. Daarnaast schetst 

de ene partij een financieel walhalla en de an-

dere partij een ecologisch drama of combi-

naties daarvan. Wat dat betreft is schaliegas 

te plaatsen in de traditie van Betuweroute, 

windparken in zee en jsf. Maar ook in de tra-

ditie van Oosterscheldekering, Nieuwe wa-

door Frank A.M. van den Heuvel

De auteur is oud-redactielid van Christen Demo-
cratische Verkenningen.

Nederland moet proefboringen doen naar 
schaliegas      [1]

Ja, onderzoek alles, behoud het goede
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* * *
En de mensen en partijen die zeggen dat de 

stap naar proefboringen een onvermijdelijke 

stap naar schaliegaswinning is, hebben on-

gelijk. Ter illustratie: Polen was heel enthou-

siast om zijn voorraden schaliegas te gaan 

winnen. Logisch, na vele decennia Russische 

(energie)overheersing en afhankelijkheid. 

Na enkele proefboringen bleken de goed en 

voordelig winbare hoeveelheden schaliegas 

tegen te vallen. Met deze kennis vindt in Po-

len nu een bezinning plaats. In Engeland was 

men aarzelend over schaliegas en of de voor-

raden wel goed en tegen aanvaardbare prij-

zen winbaar waren. Na enkele proefboringen 

bleken de perspectieven gunstig en daar gaat 

men nu met een positieve grondhouding ver-

der met schaliegas.

Zoals in Polen en Engeland moet het ook in 

Nederland. We hoeven en gaan nu niet zeg-

gen dat schaliegas moet, dé oplossing is en 

zeker door moet gaan. Wel zijn we het aan 

onszelf, de economie en de energievoorzie-

ning, ook uit oogpunt van een verantwoorde 

energietransitie, verplicht nader te onder-

zoeken wat mogelijk is. Zowel de patiënt 

die na de kijkoperatie met succes een zware 

ingreep aan zijn knieën onderging als de pa-

tiënt die bij nader inzien geen grote operatie 

hoefde te ondergaan, was blij met de over-

zichtelijke ingreep van de kijkoperatie – een 

proefoperatie zo u wilt.

terweg, Tweede Maasvlakte en Slochteren.

Hoe kunnen we een en ander objectiveren 

en echt alle feiten helder krijgen? Recent, op 

19 september, was er een interessante hoor-

zitting over schaliegas in de Tweede Kamer. 

Wetenschappers, onderzoeksinstituten en 

belangenorganisaties brachten hun visie en 

mening naar voren en kregen vragen van de 

Tweede Kamerleden. De dag ervoor was de 

angel voor een belangrijk deel uit het debat 

gehaald doordat minister Kamp aangaf dat 

nader onderzoek nodig is en dat de komen-

de anderhalf jaar zeker geen proefboringen 

plaats gaan vinden. De vvd was gerustge-

steld dat schaliegas niet van de baan is en de 

PvdA kon, na de week van de jsf, iets geruster 

naar de leden en de raadsverkiezingen gaan.

Terug naar de hoorzitting en de mogelijke 

stappen. Witteveen+Bos heeft nog te weinig 

onderzoek gedaan naar de Nederlandse situ-

atie en de Nederlandse voorraden. Er is nog 

veel onzeker. Over de winbare voorraden, 

over de gevolgen voor de ondergrond (extra 

risico op aardbevingen), over de potentiële 

schade voor het milieu. De schattingen van 

de hoeveelheid schaliegas in de Nederlandse 

bodem zijn eveneens divers. Kortom: nader 

onderzoek is nodig. Niet meer en niet min-

der. Op veel plaatsen in de samenleving doen 

we voortdurend (additioneel) onderzoek om 

beter zicht te krijgen op wat mogelijk is. Tij-

dens de hoorzitting werd door deskundigen 

dan ook betoogd dat met twee tot vier proef-

boringen veel kennis over vervolgstappen te 

verwerven is. Dan weten we of schaliegas per-

spectiefrijk is of dat we het boek kunnen slui-

ten. Het is beleidsmatig het best, het geeft 

ruimte aan schaliegas of juist aan andere op-

lossingen, en mensen weten dan waar ze aan 

toe zijn. De politiek is er ook om mensen ze-

kerheid en duidelijkheid te geven.

De mensen die zeggen dat de 
stap naar proefboringen  
een onvermijdelijke stap  
naar schaliegaswinning is, 
hebben ongelijk
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De industrie in Amerika vaart wel bij de gro-

te hoeveelheid schaliegas die op de markt 

wordt gebracht. Energieprijzen voor de in-

dustrie zijn indrukwekkend gedaald – voor 

consumenten overigens licht gestegen. 

De honger naar olie is vervangen door een 

goudkoorts naar schaliegas. Dan is het niet 

zo vreemd dat politici in Europa en in Ne-

derland schaliegas ook willen ontsluiten om 

onze industrie, en daarmee onze economie, 

een impuls te geven. Bovendien zal onder ge-

lijk blijvende omstandigheden de vraag naar 

gas in Nederland na 2023 de productie over-

stijgen, met andere woorden: over tien jaar 

kunnen we wel wat extra gas gebruiken.

Tot zover de logica. Want we leven in een 

wereld waar klimaatverandering een feit 

is. Twintig jaar geleden hebben wereldwijd 

politici in vn-verband afgesproken dat de 

temperatuurstijging binnen de twee gra-

den Celsius dient te blijven. Daarboven zou 

klimaatverandering gevaarlijk kunnen zijn. 

Politici overleggen inmiddels of deze grens 

opgerekt kan worden, omdat pijnlijk duide-

lijk is dat het gevoerde klimaatbeleid wereld-

wijd niet effectief is geweest. Maar moeten 

we ons daarbij neerleggen? Sluiten we onze 

ogen en gaan we vergunningen verlenen om 

weer nieuwe fossiele bronnen aan te boren? 

Het wordt steeds lastiger om voldoende fos-

siele brandstoffen te winnen, omdat de ge-

makkelijk winbare locaties langzamerhand 

uitgeput raken. Daar is schaliegas juist een 

goed voorbeeld van. Kortom: er zijn enorme 

investeringen nodig om aan de toekomstige 

energievraag te voldoen, als we de huidige 

koers blijven volgen.

Technische doorbraken kunnen wellicht 

zorgen dat de moeilijk winbare locaties toch 

rendabel worden, maar dat is nog onzeker. 

Gaan we dan gokken dat het wel goed zal 

komen? De tijd van zekerheid over winbare 

voorraden is voorbij. In Polen is na proefbo-

ringen naar schaliegas gebleken dat nota 

bene slechts 5 procent van het geschatte po-

tentieel aan schaliegas ook daadwerkelijk 

gewonnen kan worden. Bovendien kent het 

boren naar schaliegas een aantal nadelen. 

Met een enkele boring kunnen maar relatief 

kleine hoeveelheden gas gewonnen worden. 

Na gemiddeld enkele maanden hebben de 

door Herman Jan Wijnants

De auteur is zelfstandig consultant en sinds begin 
2013 voorzitter van het CDA-Duurzaamheidsberaad.

Nederland moet proefboringen doen naar 
schaliegas    [2]

Nee, we moeten nu vol koersen op meer 
duurzame energie
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dere landen wordt uitgesmeerd en daarmee 

regionaal minder impact heeft.

Tegelijkertijd gaan we de ‘power to gas’-

technologie verbeteren, die elektriciteit kan 

omzetten in gas (of waterstof ). Daarnaast 

moeten we onderzoeken op welke wijze de 

elektrische of waterstofauto geïntegreerd 

kan worden in ons energiesysteem om elek-

triciteit op te slaan en te leveren aan wonin-

gen en kantoren. Overigens heeft Nederland 

onlangs de eerste gezinsauto op zonne-

energie ter wereld gepresenteerd, ontwik-

keld door wetenschappers en studenten van 

de Technische Universiteit in Eindhoven. 

Vanuit onze landbouwtraditie verdient de 

algenkweek ook een enorme impuls: per hec-

tare leveren algen nu al drie keer zo veel olie 

als de oliepalmplantages, terwijl ze weinig 

zoet water nodig hebben en geen landbouw-

grond gebruiken. Ten slotte is het van groot 

belang om het onlangs getekende ser-ener-

gieakkoord uit te voeren. Nederland heeft 

zich breed gecommitteerd aan de Europese 

richtlijn om in 2020 14 procent van de ener-

gievraag duurzaam op te wekken, en als we 

in Nederland alles op alles zetten, kunnen we 

die doelstelling ook halen. Met andere woor-

den: het roer moet om, we gaan investeren 

met visie! Een slimme overheid is immers op 

haar toekomst voorbereid. Of zoals ik de be-

kende professor Dennis Meadows (Club van 

Rome) ooit hoorde zeggen: ‘The Stone Age 

did not end because of a lack of stones.’

meeste putten hun piek al bereikt. Er zijn 

dus vele en telkens nieuwe boorputten no-

dig voor een constante aanvoer van scha-

liegas. Voor het openbreken van het zeer 

diepe gesteente waarin het gas is verborgen, 

zijn chemicaliën nodig. Deze chemicaliën 

kunnen het grondwater vervuilen, als on-

zorgvuldig wordt gewerkt. De kans op ver-

vuiling neemt evenredig toe met iedere ex-

tra boorput. Zoals opgemerkt zijn er talrijke 

putten nodig. Dat is een belangrijke reden 

dat de drinkwaterbedrijven en de (fris)

drankindustrie hun bedenkingen hebben 

bij de proefboringen, omdat het onzeker is 

of ons drinkwater wel schoon en veilig blijft. 

Ten slotte, in een dichtbevolkt land als Ne-

derland zullen deze boorputten vaak dicht 

bij woongebieden of bedrijventerreinen lig-

gen. We zien nu al dat het maatschappelijk 

draagvlak voor proefboringen erg broos is. 

Bewoners en bedrijven geven aan bang te 

zijn voor mogelijke gevolgen van de proef-

boringen voor het milieu en mogelijke bo-

demdaling.

* * *
Regeren is toch vooruitzien? We weten dat 

we hoe dan ook op termijn onze energie-

huishouding anders moeten inrichten. Nu 

al staan gascentrales tijdelijk in de motten-

ballen. Hoogstwaarschijnlijk zal schaliegas 

in Nederland, vanwege het vele boren, duur-

der zijn dan conventioneel aardgas. Vanuit 

economisch oogpunt is het voor Nederland 

dan ook geen slimme keuze. Vanuit maat-

schappelijk oogpunt is het beter om te kie-

zen voor meer zekerheid en te investeren in 

de toekomst. Dat betekent: investeren in een 

Europees netwerk van elektriciteitsnetten, 

waardoor mogelijke regionale onbalans in 

elektriciteitslevering en -vraag over meer-

Een slimme overheid is op  
haar toekomst voorbereid
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Enkele weken geleden verweet president Poe-

tin zijn Amerikaanse ambtgenoot Obama dat 

deze bij het minst of geringste de revolver 

trekt. Nu verwijt de pot hier natuurlijk de ketel 

dat hij zwart ziet en mag je twijfels hebben aan 

de bedoelingen die Poetin met dit verwijt heeft, 

maar toch mag dat ons er niet van weerhouden 

om zijn kritiek serieus te nemen. Is Obama in-

derdaad niet wat al te waffenfreudig?

Om die vraag te beantwoorden moeten 

we terug naar de theorie van de rechtvaar-

dige oorlog, ofwel de just war theory. Deze 

theorie gaat terug op het Romeinse concept 

van bellum iustum. Het christendom, pacifis-

tisch als het in de eerste eeuwen was, raadde 

christenen af om geweld te gebruiken. ‘Lijd 

liever onrecht. Niet het zwaard maar God zal 

gerechtigheid brengen.’ Toen christenen in 

de tijd van Constantijn (vierde eeuw) echter 

massaal wereldlijke ambten gingen bekle-

den, zag Augustinus zich genoodzaakt om 

die bellum iustum van stal te halen en aan 

te passen voor gebruik binnen het christen-

dom. Thomas van Aquino smeedde er acht 

eeuwen later een systematisch geheel van, en 

onze eigen Hugo Grotius maakte er een secu-

liere, staatsrechtelijke theorie van. Basaal is 

de gedachte: het gebruik van fysiek geweld is 

een intrinsiek kwaad dat eigenlijk verboden 

zou moeten zijn. Maar mensen (machtheb-

bers, landen) kunnen zulke gruwelijke din-

gen doen dat het soms nodig kan zijn om die 

weerzin tegen geweld te overrulen. Sommi-

gen spreken in plaats van van een ‘rechtvaar-

dige’ daarom liever van een ‘gerechtvaar-

digde’ oorlog – om aan te geven dat dodelijk 

geweld in zichzelf nooit recht vaardig is. Er 

werden strikte criteria ontwikkeld voor zo’n 

oorlog. Acht stuks, waarbij vooraf gezegd 

moet worden dat aan alle acht criteria vol-

daan moet worden. Niet aan slechts twee of 

drie – nee, gewoon alle acht, en anders niet 

doen. De theorie van de rechtvaardige oor-

log is een belangrijk instrument van de be-

schaafde wereld om het juiste midden te vin-

den tussen pacifisme en geweld.

We gaan de criteria even langs: (1) de recht-

vaardige reden: een soeverein land wordt aan-

gevallen, mensenrechten worden met voeten 

getreden; (2) de juiste intentie: liefde en me-

demenselijkheid zonder bijbedoelingen; (3) 

de juiste autoriteit: niet zomaar iedereen mag 

de oorlog in gaan; (4) proportionaliteit: zo 

min mogelijk geweld gebruiken; (5) kans op 

succes: van tevoren moet duidelijk zijn dat je 

je doel inderdaad kunt bereiken; (6) laatste 

redmiddel: alle andere middelen (diplomatie, 

sancties, blokkades) zijn geprobeerd en inef-

fectief gebleken; (7) niet-strijdersimmuniteit: 

houd burgers erbuiten; (8) verklaring van 

oorlogsdoelen: wees helder over wat je wilt.

* * *
Wie dit lijstje met criteria tot zich laat door-

dringen, vraagt zich af of Obama, en met 

hem andere westerse leiders, hun klassie-

ken in voldoende mate paraat hebben. Om te 

beginnen is niet onomstotelijk vast komen 

door Theo Boer

De auteur is universitair docent ethiek aan de 
Protestantse Theologische Universiteit (PThU) te 
Groningen.

Laat Obama zijn klassiekers gaan lezen
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te staan dat Assad gifgas heeft gebruikt. De 

wereld is een decennium geleden al eens 

met verhalen over een smoking gun ‘een oor-

log in gerommeld’ (Pronk). Dat betekent dat 

van een rechtvaardige reden vooralsnog geen 

sprake is. Een complicerende factor is verder 

dat Obama een jaar geleden met een verwij-

zing naar de ‘rode lijn’ in feite een soort be-

lofte heeft gedaan. Evenwel: van alle intenties 

voor een aanval op Syrië is het overeind hou-

den van de geloofwaardigheid van Obama 

de minst plausibele. Volgende vraag: wie is 

de juiste autoriteit? Zou de vs als land wor-

den aangevallen, dan zou een beslissing van 

hun eigen opperbevelhebber volstaan; maar 

bij ingrijpen in een derde land is, zo hebben 

we dat internationaal afgesproken, een man-

daat van de Veiligheidsraad een vereiste. 

Vier: hoe groot is de kans op succes en wat 

zijn de bijwerkingen? Gaat Assad zijn leven 

beteren? Krijgt dit muisje nog een staartje in 

de vorm van een regionaal conflict? Wat als 

een aanval de islamisten in de kaart speelt? 

Een aanval op Syrië lijkt vooral op inhalen op 

een bochtige bergweg: misschien gaat het 

goed. Niet in het minst is, ten vijfde en laat-

ste, ook belangrijk of alles is geprobeerd om 

tot een diplomatieke oplossing te komen. Na 

een ogenschijnlijk nonchalante opmerking 

van de Amerikaanse minister Kerry is onver-

wacht een hoopgevend diplomatiek spel op 

gang gekomen met als inzet de vernietiging 

van de chemische wapens in Syrië. Als deze 

ontwikkeling één ding bewijst, is het dat de 

mogelijkheden tot diplomatie begin septem-

ber, toen Obama de raketten al in stelling 

bracht, kennelijk nog helemaal niet waren 

uitgeput. Natuurlijk functioneert diploma-

tie soms beter als je kunt schermen met de 

mogelijkheid van gewapend ingrijpen, maar 

wat Obama deed was niet dreigen, maar aan-

kondigen. Niet de openstaande mogelijkhe-

den van diplomatie, maar publieke veront-

waardiging bracht hem ertoe om oorlog nog 

even uit te stellen.

* * *
Obama wekt met zijn optreden de indruk dat 

geweldsaanwending niet langer een kwes-

tie is van ‘nee, tenzij…’, maar van ‘ja, mits…’. 

Vanuit moreel en politiek opzicht is deze 

situatie meer dan ernstig. Geweld moet een 

uitzondering blijven en de noodzaak ertoe 

moet uitgebreider verantwoord kunnen 

worden dan tot dusverre gebeurd is. Dat 

een wereldleider de just war theory niet han-

teert en alleen door de publieke opinie en 

een reeks toevallige gebeurtenissen tot be-

zinning komt, is in mijn ogen een zorgwek-

kende situatie.

Een aanval op Syrië lijkt vooral 
op inhalen op een bochtige berg-
weg: misschien gaat het goed
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Het	is	een	oude	gedachte:	in de politiek leidt een extreme deugd-
zaamheid tot ondergang en verval. De filosoof-arts Bernard Mandeville 
(1670-1733) heeft dat al fraai beschreven in zijn Fabel van de bijen. Het is het 
verhaal van een welvarend bijenvolk dat op een dag besluit te stoppen met 
het streven naar rijkdom en egoïsme. Voortaan wil elke bij in harmonie 
met andere bijen een bescheiden leven leiden. Op het eerste gezicht lijkt 
het te werken: de bijenkolonie is het toonbeeld van deugdzaamheid en 
samenwerking en ondertussen floreert het economisch leven. Maar achter 
de openbaar beleden deugden blijkt een wereld van haat en nijd schuil te 
gaan. Elke bij jaagt zijn eigen belangen na en wordt in beslag genomen 
door wellust en machtshonger.

Dat is nu precies het geheim, betoogt Mandeville. De ‘particuliere on-
deugden’ blijken te leiden tot ‘publieke weldaden’. En omgekeerd geldt: 
als de bijen zich wenden tot vrome deugdzaamheid, gaan hun samenle-

‘Tot een voorbeeld zult gij 
blijven’

Dijkman is hoofdredacteur van Christen Democratische Verkenningen, De Jong is lid 
van de redactie van Christen Democratische Verkenningen en Kaptein is hoogleraar 
integriteit en bedrijfsethiek aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Een partij voert geen morele politiek als ze op waarden en 
normen tamboereert; dat doet ze pas als ze waarden op een 
natuurlijke manier weet te verbinden met haar manier van 
politiek bedrijven en met de urgente politieke thema’s. Politici 
en bestuurders hebben een voorbeeldrol. De imitatio, de 
navolging van concreet voorgeleefde deugden door politici, is 
van wezenlijk belang voor de geloofwaardigheid van politici 
en het vertrouwen van burgers in politici. Goed en inspirerend 
voorbeeld doet goed volgen.

door Pieter Jan Dijkman, Gerrit de Jong & Muel Kaptein

B_BOOM086-3_CDV 2013 nr 3   18 30-09-2013   11:42:49



Pieter	Jan	Dijkman,	Gerrit	de	Jong	&	Muel	Kaptein

‘Tot een voorbeeld zult gij blijven’

19

Christen Democratische Verkenningen | Herfst 2013

ving en economie te gronde. Een samenleving zonder hebzucht kan niet 
bestaan, aldus de geboren Rotterdammer. Van de deugdzaamheid alleen 
kan de schoorsteen immers niet roken.1

Mandevilles observatie illustreert in zekere zin de opmaat tot een libe-
rale politieke theorie waarin de publieke zaak in beginsel los moet staan 
van de particuliere moraal. Het is een gedachte die inmiddels in de wes-
terse samenleving tot in de vezels is doorgedrongen. Een moderne versie 
van Mandeville is Ayn Rands Atlas shrugged. Het is na de Bijbel het meest 
gelezen boek in de Verenigde Staten: Greed is good. Opvattingen over wat 
het goede leven is, worden al snel als een privéaangelegenheid gezien, ge-
wortelde levensovertuigingen horen ‘achter de voordeur’ te blijven.

Het cda en zijn voorlopers hebben altijd de intentie gehad een politiek 
van waarden te bedrijven. Toch blijkt het keer op keer lastig om een beteke-
nisvol vervolg te geven aan een politiek waarden-en-normenvertoog. Het 
zal te maken hebben met de ‘cultuurpolitieke paradox’, zoals Kees Klop dat 
ooit duidde: de oplossing van veel maatschappelijke problemen hangt in 
belangrijke mate af van de moraal en de goede zeden, maar tegelijkertijd 
mag de overheid in vrije, moderne, democratische samenlevingen niet aan 
zingeving doen en zelf geen zedenmeester zijn.2

Binnen het cda lijkt sprake van verlegenheid te zijn als het gaat om de 
verhouding tussen moraal en de rol van de overheid. Balkenendes goede 
waarden-en-normenoffensief heeft na zijn vertrek uit de politiek geen 
vervolg gekregen. Tijdens de verkiezingscampagne in 2012 lanceerde cda-
partijleider Van Haersma Buma de term ‘nieuwe moraal’. Het was een dap-
pere poging om corruptie en graaigedrag in het semipublieke domein op 
de politieke agenda te plaatsen, maar na die campagne is er nooit meer iets 
van die term vernomen. Inmiddels heeft het cda, op initiatief van partij-
voorzitter Peetoom, een zogeheten ‘metagroep waarden’ in het leven ge-
roepen, die moet nadenken over de vraag hoe de partij in de praktijk vorm 
en inhoud moet geven aan waarden en normen. Het is een teken van de 
eerdergenoemde verlegenheid.

Overheid en politiek doen per definitie aan moraal, maar hoe moet 
die verhouding precies vorm krijgen in een tijd waarin de overheid 
noodzakelijkerwijs een terugtrekkende beweging maakt en in een tijd 
waarin politici steeds minder lijken te kunnen rekenen op vertrouwen 
van burgers? Dat is de hoofdvraag voor dit nummer van Christen Demo-
cratische Verkenningen. Moet de morele agenda expliciet doorgetrokken 
worden naar beleid, of moeten we morele politiek vooral verstaan als 
‘getuigenispolitiek’ of management by speech? Een dragende gedachte 
in dit nummer is dat de imitatio, de navolging van concreet voorgeleef-
de ethiek door politici, van wezenlijk belang is voor de geloofwaardig-
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heid van politici en het vertrouwen van burgers in politici. Goed voor-
beeld doet goed volgen.

De	politieke	betekenis	van	het	kwaad

Er zijn weinig politici die woorden als ‘het kwaad’ of ‘zonde’ gebruiken. 
Toch is de visie op het kwaad nogal van belang voor de visie op politiek en 
maatschappij. Wie het kwaad bagatelliseert of zelfs ontkent, verzandt in 
een progressief en naïef utopiedenken; wie het kwaad als alomtegenwoor-
dig zal beschouwen, blijft al snel steken in cynische onverschilligheid.

De politieke orde zelf is in zekere zin de symbolisering van de tragiek en 
het kwaad van de wereld.3 Enerzijds is ze dat door de democratische repre-
sentatie van de gebrokenheid. Als we allemaal van die keurige, beschaafde 
opvattingen zouden hebben, en daarnaar zouden leven, was de politiek 
helemaal niet nodig geweest. De politiek is juist het domein van de onenig-
heid, van de strijd zonder wapens. En dat is ook noodzakelijk, zoals Machi-
avelli dat ooit in Discorsi (1519) al onder woorden bracht: omwille van de 
vrijheid van de stad moet politiek wel een permanente strijd om de macht 
zijn. Politieke partijen spelen daarbij in het huidige stelsel een cruciale 
rol. Door het conflict te verplaatsen naar een plek buiten de samenleving 
die voor iedereen zichtbaar is, het domein van het parlement, kan de sa-
menleving zich identificeren met de politiek, zonder het conflict zelf uit te 
hoeven vechten.4

Anderzijds is de politieke orde de symbolisering van de tragiek door 
de institutionalisering ervan in de scheiding der machten en noodzake-
lijke ingevoerde checks-and-balances. Als de macht niet wordt gedeeld 
– goedschiks of kwaadschiks –, als er geen pluriformiteit wordt georgani-

seerd, dan treedt vroeg of laat ver-
starring op en ligt uiteindelijk zelfs 
de dictatuur op de loer.

In het huidige politieke debat 
wordt het kwaad bij voorkeur ergens 
anders gelokaliseerd. Het kwaad, 
dat zijn de anderen: de woningcor-
poratiedirecteuren, de bankiers, 
de vrije markt, de Amerikanen, de 
moslims, de rooms-katholieke kerk 

zelfs. Dat maakt het wel zo overzichtelijk en hanteerbaar. Bestuurders en 
politici weten erover mee te praten. Hun antwoord is vaak: nog een wet, 
nog meer regelgeving, een extra protocol of controlemaatregel. Het is een 

In de politiek wordt het 
kwaad bij voorkeur ergens 
anders gelokaliseerd. Het 
kwaad, dat zijn de anderen: 
de corporatiedirecteuren, de 
bankiers, de vrije markt
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merkwaardige paradox: het kwaad als zodanig mag in het politieke debat 
niet worden benoemd, maar tegelijkertijd is de mens een wezen dat niet 
te vertrouwen is. Zoals theoloog Kees van der Kooi constateert: ‘Naarmate 
de samenleving minder plaats heeft voor erkenning van kwaad en zonde, 
wordt het georganiseerde wantrouwen jegens mensen in bedrijven en in-
stituten groter.’5

Het	goede	is	aanwezig

Het kwaad schuilt niet alleen in de anderen, het zit ook in onszelf. Hannah 
Arendt noemde dat ‘de banaliteit van het kwaad’. Maar deze alledaagsheid 
van het kwaad wil nog niet zeggen dat wij zelf het kwaad zijn. Theologisch 
en politiek zou zo’n benadering onverteerbaar zijn. In de christelijke tradi-
tie is altijd scherp onderscheid gemaakt tussen het schepsel en de ‘zonde’. 
De mens mag dan kwalijk gedrag vertonen en zonde doen, zijn bestaan 
zelf is geen zonde. Van nature is de mens goed. Dat is een gedachte met een 
heel praktische en politieke betekenis. Geen mens mag met zijn kwalijke 
daden vereenzelvigd worden.6 In het strafrecht is dat een basisbeginsel: 
de dader blijven we als mens zien, hij behoudt zijn rechten en hij krijgt in 
principe de kans om in de maatschappij terug te keren.

Abraham Kuyper, de founding father van de eerste christendemocra-
tische fusiepartij arp, sprak van de ‘Gemeene Gratie’: er waren volgens 
hem vormen van ‘algemene genade’ die de zonde tot op zekere hoogte 
tegenhouden.7 Dat lijkt in eerste instantie een theologisch gedachte-expe-
riment, maar het begrip ‘Gemeene Gratie’ was politiek van belang. Het gaf 
Kuyper namelijk de ruimte om de moderne cultuur met een open vizier 
tegemoet te treden en burgers aan te spreken op het goede dat ze willen 
doen. En zo willen burgers ook benaderd worden: ze willen niet louter aan-
gesproken worden op hun lagere driften en hun gebrek aan common sen-
se, ze willen bezield raken, van waarde zijn en door anderen om de juiste 
reden van waarde bevonden worden.

In het politieke beleid staat sinds de jaren zeventig in feite de indivi-
duele, calculerende, burger centraal. Maar de homo economicus is dood, 
constateert Will Tiemeijer, onderzoeker bij de Wetenschappelijke Raad 
voor het Regeringsbeleid (wrr). De mens wordt niet alleen maar gedreven 
door eigenbelang en financiële prikkels, zo blijkt uit onderzoek: hij is een 
sociaal wezen, dat zoekt naar het goede voor de samenleving. Het is in ze-
kere zin een selffulfilling prophecy: als de overheid mensen behandelt als 
calculerende burgers, wórden zij ook calculerende burgers.8
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Politiek	is	het	debat	over	waarden

In het politieke debat gebeurt feitelijk hetzelfde: ten diepste wordt dat-
gene wat mensen tot burgers maakt ontkend: mensen zijn gezegend met 
verantwoordelijkheidsbesef voor anderen, met een geweten en een gevoel 
voor wat rechtvaardig is.

Er zijn twee veelbeproefde strategieën van de huidige generatie politici 
waaruit dat blijkt. De eerste strategie is er een van technocratisering. De 
eigen overtuiging wordt verstopt achter ‘feiten en cijfers’, zo omschrijft 
hoogleraar wijsgerige ethiek Paul van Tongeren dat.9 In plaats van te spre-
ken over de vraag wat voor type zorg wij willen en verontwaardigd te zijn 
over een gebrek aan solidariteit, spreken politici over stijgende zorgkos-
ten, ondersteund met grafieken en tabellen. In plaats van te spreken over 
maatschappelijke organisaties als broedplaats van moraliteit en creativi-
teit, hebben vvd- en PvdA-ministers het over de ‘participatiesamenleving’ 
als beleidsinstrument om bezuinigingen op te vangen.

Een tweede strategie is het beroep op ‘de burgers in het land’. In dat 
geval gaat de eigen overtuiging op in het belang van de portemonnee en 
de individuele behoeften van burgers. Het is de strategie om de feitelijke 
morele pluraliteit te omzeilen door aan te sluiten bij de wensen van ‘het 
volk’, dat wordt voorgesteld als ondeelbaar en moreel zuiver tegenover een 
perverse ‘politieke elite’. Het is de strategie van de politicus van het type ‘u 
vraagt, wij draaien’.

Maar politiek is de discussie over wat van waarde is en zal zijn, en daar 
moet het over gaan. Per definitie is er sprake van morele pluraliteit. Het 
behoort juist tot de taak van politieke partijen om hun waarden en overtui-

gingen te articuleren, en ze niet te 
verpakken in technocratisch jargon 
of een onverantwoord en gemak-
zuchtig welvaartschauvinisme. 
Terecht wijst Jan Peter Balkenende 
erop dat het debat over waarden en 
normen vanzelfsprekend nooit te 
beëindigen valt; elke tijd vraagt im-
mers om een morele doordenking 
van problemen die verder gaan dan 

het hier en nu. Klimaatverandering, sociale spanningen, armoede, schen-
dingen van mensenrechten, corruptie – ze vergen doordachte strategieën 
en concrete acties.10

Het is de taak van politici  
om hun waarden te articule-
ren, en ze niet te verpakken  
in technocratisch jargon  
of een onverantwoord wel-
vaartschauvinisme
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Vijf	kansen	voor	een	nieuwe	impuls	aan	een	waardeagenda

De vraag is: hoe? Hoe kan moraal worden verbonden met de taak van de 
politiek en de overheid? Het begint ermee om niet zozeer te tamboereren 
op ‘waarden en normen’, maar om waarden veel meer op een natuurlijke 
manier te verbinden met de manier van politiek bedrijven en met de poli-
tieke thema’s die van belang zijn.

Dat betekent wel dat de eigen moraal ergens in gefundeerd is. Geen 
moraal zonder verhaal. Een leidend begrip in de christendemocratie is 
altijd ‘publieke gerechtigheid’ geweest: de rechtsstaat is een onmisbare 
voorwaarde voor de bescherming van de menselijke waardigheid. In die 
opvatting stelt de overheid wel grenzen, om ruimte te scheppen voor al 
het goede dat mensen in de samenleving tot stand kunnen brengen. De 
publieke gerechtigheidsnorm veronderstelt drie functies van de overheid, 
namelijk een waarborgende, een normerende en een aanspraken honore-
rende, maar de overheid zelf is geen zedenmeester.11 Politieke partijen heb-
ben een andere rol. Hun taak is het om de eigen overtuiging maximaal in te 
brengen in het gesprek over wat van waarde is.

Er zijn in concreto ten minste vijf mogelijkheden om het waarden-en-
normenvertoog van de christendemocratie een nieuwe impuls te geven.

1. Wees een voorbeeld
De christendemocratische stroming wil terecht altijd een appel op een 
vitale samenleving doen.12 Maar zo’n beroep op verantwoordelijke burgers 
vraagt ook iets van bestuurders en politici, namelijk de naleving van deug-
den als betrouwbaarheid, integriteit, matigheid, luisteren, vergeven. De 
politicus moet betrouwbaar en geloofwaardig zijn: zijn levenshouding en 
zijn opstelling in het politieke debat moeten ervan getuigen dat hij daad-
werkelijk gelooft in datgene wat hij betoogt.13

Voorbeeldgedrag van leidinggevende figuren is uiterst belangrijk en 
waarschijnlijk ook zeer effectief. De mens is een kuddedier en wil niet 
graag buiten de groep vallen. De mimetische begeerte is zelfs de belang-
rijkste grond voor verderfelijk gedrag: onze begeerten en verlangens, die 
we nota bene als zeer persoonlijk beschouwen, komen niet uit onszelf 
voort, maar ontlenen we aan anderen.14 Omgekeerd betekent dat het goede 
voorbeeld ook navolging kan krijgen.

Imitatio speelt al een grote rol in ons persoonlijke leven. We leren een taal, 
we leren omgangsvormen, culturele gewoonten door ze van anderen over te 
nemen, door te imiteren dus. Onze ouders en docenten spelen daarbij een 
veelbepalende rol.15 In het politieke leven kan het ook een grote rol spelen, 
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juist in een samenleving waar aan het motto ‘Practice what you preach’ in 
toenemende mate belang wordt gehecht. De Fabel van de bijen van Mande-
ville wordt weliswaar nog steeds gelezen, maar dat geldt ook voor de Imitatio 
Christi, De navolging van Christus, van Thomas a Kempis, geschreven in de 
vijftiende eeuw. Het maakt, als het goed is, een heel verschil of je bij de in-
gang van de neoliberale utopie16 het teken van de dollar plaatst, zoals we dat 
aantreffen bij Ayn Rand, of het teken van het kruis. Niet bij brood alleen, niet 
de juiste omvang van de bezuiniging, niet de nullijn is dan de invalshoek, 
maar wat wel de grote solidariteit werd genoemd: financiële problemen 
worden niet afgewend op mensen met een minimumuitkering. Als het mi-
nimuminkomen wordt bevroren, dan alleen omdat ook de inkomens in de 
particuliere en publieke sector op nul zijn gezet.

Voorbeeldgedrag van politici kan op talloze manieren en vaak met klei-
ne stapjes worden vormgegeven.17 Het Steenkampinstituut kan toekom-
stige generaties bestuurders erop trainen. De gemeente Den Haag wilde 
geen zaken meer doen met bedrijven die niet deugen, bijvoorbeeld door 
een verkeerd beloningsbeleid; de gemeente Nijmegen wilde de asobak-
ken harder aanpakken als ze de stad in willen. Waarom zouden de zonne-
vluchtjes niet kunnen worden beprijsd op een manier dat alle kosten, ook 
de maatschappelijke, in rekening worden gebracht, en waarom zouden we 
de tijdelijke heffing op inkomens boven de anderhalve ton niet permanent 
maken? Natuurlijk lokt dat het verwijt uit van symboolpolitiek. Maar als 
het gaat om het uitlokken van navolging, wat is er dan verkeerd aan goede 
symbolen?

‘Tot een voorbeeld zult gij blijven’, zei Isaäc da Costa in 1854 tegen Guil-
laume Groen van Prinsterer toen diens politieke loopbaan op een dood spoor 
leek te komen.18 Da Costa bedoelde het als een aanmoediging om te blijven 
inspireren, niet als drukmiddel om een voorbeeld in normatieve zin te zijn. 
In die lijn zouden bestuurders en leiders in het bedrijfsleven hun voorbeeld-
rol kunnen opvatten. Goed en inspirerend voorbeeld doet volgen.

2. Benoem kwalijk gedrag en prijs goed gedrag
Een herkenbare politieke partij heeft het vermogen om zich ergens kwaad 
over te maken, om misstanden en wangedrag aan de kaak te stellen. Bur-
gers voelen intuïtief goed aan wat deugt en wat niet deugt. Politici kunnen 
het kwaad niet oplossen, en het zou zelfs een grote fout zijn om te denken 
dat dat wel kan: de samenleving zal altijd een tekort kennen, simpelweg 
omdat mensen een tekort kennen. Maar dat hoeft niet tot passiviteit of 
onverschillige berusting te leiden, zeker niet voor een partij die in de chris-
telijke traditie wil staan en uit de hoop op herstel wil leven. Kwalijk gedrag 
– van agressief gedrag in het verkeer tot te hoge bonussen – mag en moet 
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benoemd worden. Juist in dat wat we afwijzen, wordt zichtbaar wat onze 
positieve wensen zijn. En het goede gedrag dat er is, mag uiteraard gepre-
zen worden.

3. Verbreding naar het semipublieke en private domein
Het waarden-en-normenoffensief kan niet beperkt blijven tot de publieke 
sector. De verontwaardiging in de maatschappij over dwaze beloningen in 
het bedrijfsleven is groot, met Bennink en Rijkman Groenink als iconen 
van de graaizucht.19 Dat wijst erop dat het evenwicht van de belangen die 
in een onderneming zijn samengebald, is verstoord; kortetermijnbelan-
gen van aandeelhouders gaan ten koste van langetermijnbelangen van 
werknemers en afnemers.

Dat vraagt om versterking van de instituties die tegenkracht kunnen 
bieden, zoals vakbonden en ondernemingsraden. De moraliteit mag bij 
dergelijke instituties niet worden veronachtzaamd. Spreek organisaties 
aan op hun integriteit en vooral op de manier waarop ze dat organiseren 
en handhaven. Een gedragscode met als uitsmijter ‘pas toe’ of ‘leg uit’ zal 
in vele gevallen een dooddoener zijn.20 De vrijblijvendheid mag er hier en 
daar wel vanaf. Een betere aanspreekcultuur is nodig, uiteraard, maar dat 
moet dan wel worden georganiseerd en leidt niet onmiddellijk tot resul-
taat. Bij de koepelorganisatie van woningcorporaties, Aedes, lijkt de be-
wustwording nu op gang te komen. De top van de landelijke politie is ook 
gedwongen in de spiegel te kijken.

Meer in het algemeen zou de overheid organisaties kunnen aanspreken 
op hun gedrag. Vanouds wordt gekeken naar het cda als het gaat om wat er 
gebeurt op het maatschappelijk middenveld. Is het cda in periodiek over-
leg met de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (nba) over 
goed gedrag van accountants, met de huisartsenvereniging en de orde van 
medisch specialisten over declaratiegedrag, met de beroepsvereniging van 
de notarissen over het gebrek aan zelfreinigend vermogen?

4. Geef de maatschappelijke organisaties terug aan de burgers
Het zogeheten beschavingstekort bestaat niet zozeer uit het ontbre-
ken van waarden en normen, maar veeleer uit het gevoel ‘niet gehoord 
te worden’. Dat is het echte probleem. Beschaving is veel meer dan een 
setje regels dat bepaalt wat niet mag en wat moet; ze bestaat vooral 
uit een gesprek tussen burgers over afwegingen rond goed en kwaad. 
De afwezigheid van dat gesprek veroorzaakt frustraties en ergernis. 
Zoals Hans Boutellier opmerkt: het beschavingstekort schuilt vooral 
‘in de onpersoonlijke instituties, organisaties die niet ook van mij 
zijn, het verweesd zijn, het er niet zo erg toe doen, behalve voor mijn 
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directe omgeving’.21 Om deze vervreemding tegen te gaan, zullen de 
maatschappelijke organisaties teruggegeven moeten worden aan de 

burgers. Volgens Lucas Meijs zijn 
meer burgerbestuurders nodig en 
zal de indirecte, verplichte finan-
ciering zonder zeggenschap ver-
vangen moeten worden door meer 
directe financiering met zeg-
genschap voor burgers.22 Met de 
komst van de beroepsbestuurders 
is de unieke bron van moraliteit 
en creativiteit die het klassieke 

middenveld was, langzamerhand vervangen door het grote, grijze, 
technocratische niets. Voorstellen als die van Meijs zouden een eerste, 
goede aanzet kunnen zijn om deze trend te keren.

5. Geef ruimte aan particuliere initiatieven
Kleinschalige initiatieven van onderaf zijn net als vele maatschappelijke 
organisaties een bron van moraliteit en creativiteit. De christendemocratie 
is in de negentiende eeuw ontstaan als spreekbuis van de kleine gemeen-
schappen die vanuit de eigen overtuiging wilden bijdragen aan de vorm-
geving van de samenleving. Het waren kleine initiatieven op lokaal niveau, 
die aansloten bij concrete noden. Pas later transformeerden ze in groot-
schalige, bureaucratische molochen. Nu het klassieke middenveld gro-
tendeels is verstatelijkt, en deels meegaat in marktdenken, is een bloei te 
zien van nieuwe, particuliere initiatieven, van een broodfonds voor zzp’ers 
tot kleinschalige woonvormen voor mensen met een beperking. Mondige, 
goed opgeleide burgers gaan zelf wel aan de knoppen zitten als iets hun 
niet bevalt. Dat is het nieuwe middenveld: een beschaving die zichzelf 
opbouwt. Het is een nobele uitdaging om deze initiatieven alle ruimte te 
geven en ze niet te verstikken met bureaucratie en regels. De echte morali-
teit moet van onderen komen, niet van de overheid.

Durven we het aan?

Het beschavingstekort schuilt 
vooral in de onpersoonlijke in-
stituties, organisaties die niet 
ook van mij zijn, het verweesd 
zijn, het er niet zo erg toe doen
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Een	van	de	woorden	uit	de	christelijke woordenschat die bij velen 
ergernis en weerzin oproept is het woord ‘zonde’. Te vaak en te veel is het 
woord gebruikt en misbruikt. Het wierp een doem op mensen, op levens-
lust en ondernemingszin. In sommige protestantse kringen zorgde het 
voor een donkere sluier over heel het geleefde leven. Zonde was niet maar 
een rotte plek in de aardappel die men er zo uitsnijdt, nee, er was sprake 
van totale verdorvenheid; de wereld ligt in het boze en wij erbij. Die don-
kere schaduw trof men niet alleen bij zware protestanten aan. Talloos zijn 
de verhalen van oudere katholieken, waarin heel het gebied van de seksu-
aliteit een moerassig en donker gebied is, dat feitelijk geheel besmet is. 
Zullen we het woord ‘zonde’ dan maar helemaal afschaffen, en zeker in de 
publieke sfeer niet meer gebruiken? Ik ken geen politicus of bestuurder 

Het belang van een gezonde 
zondeleer in de politiek

De auteur is hoogleraar systematische theologie aan de Vrije Universiteit.

Er is geen politicus of bestuurder die het waagt om het woord 
‘zonde’ in de mond te nemen. De mens bevrijdt zich echter 
niet van het kwaad door erover te zwijgen, noch door het 
kwaad bij een bepaalde groep te lokaliseren. Voor de poli-
tiek en voor de christendemocratie is een gezonde zondeleer 
van groot belang. Het besef van het kwaad maakt ons rea-
listisch en behoedt ons voor utopieën. Voor cynisme is echter 
binnen een christelijk-democratisch geïnspireerde omgang 
met fenomenen van het kwaad geen plaats. Juist voor hen 
die putten uit het christelijk verhaal van Pasen, van overwin-
ning, van God die het werk van zijn hand niet laat schieten, 
is er reden tot hoop en blijmoedigheid.

door Kees van der Kooi
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die het waagt dit woord in de mond te nemen. Politiek is het onbruikbaar. 
Wel kennen we ‘zonde’ nog in de betekenis van verspilling. Wanneer sub-
sidiëring van een project niet zijn doel bereikt, is dat zonde van gemeen-
schapsgeld. Wanneer een goede fles wijn op de vloer kapotvalt roepen we: 
‘Wat zonde!’ In de verte klinkt een oorspronkelijke betekenis nog wel mee, 
maar ‘zonde’ schiet tegenwoordig zijn doel voorbij.

Fenomenen	van	het	kwaad

Even verlegen als met het woord ‘zonde’ zijn we ondertussen met feno-
menen van het kwaad. Daar zijn we niet van af. In de politiek, in de recht-
spraak, in het dagelijks nieuws hebben we er voortdurend mee te maken. 
In het voorbeeld van verspilling van gemeenschapsgeld wordt er wel 
onmiddellijk naar schuldigen gezocht, maar andere recente voorbeelden 
springen meer in het oog. Allereerst de financiële crisis, die niet alleen 
te wijten is aan wangedrag van bankiers, maar zeker ook te maken heeft 
met hebzucht, gebrek aan kritische zin en met de collectieve zucht naar 
vermeerdering van geld en goed. Dat hier kwaad in het geding is en des-
integratie het gevolg is, is duidelijk wanneer talloze mensen door deze 
crisis hun werk verliezen en vooral de jongere generatie nauwelijks de kans 
krijgt een plaats op de arbeidsmarkt te veroveren. Durven we dit zonde te 
noemen? Als tweede voorbeeld noem ik de moord op Marianne Vaatstra. 
De moord was gruwelijk, maar minstens zo tekenend was en is de reactie 
van het publiek daarna, de pers, de vader van Marianne. Eerst werd de 
schuld gezocht bij asielzoekers, want een gewone Fries kon zoiets niet ge-
daan hebben. Toen na vele jaren bleek dat de dader een huisvader was die 
een paar kilometer verderop woonde, kwam het probleem: hoe kan iemand 
die zoveel lijkt op een gewone man, die vrouw en kinderen heeft, een boe-
renbedrijf runt, tot zoiets komen? Hij moest wel ziek zijn of een monster 
– hij moest vooral niet op ons lijken. Dat kwaad dichterbij ligt en als moge-
lijkheid onder handbereik is, is een op zijn minst lastige gedachte.

Lokalisering	van	het	kwaad

Kwaad, in welke vorm dan ook, willen we het liefst ergens lokaliseren. 
We lokaliseren het kwaad bij een bepaalde groep (bankiers, asielzoekers, 
buitenlanders, de regering, de vrije markt, moslims, Amerikanen, joden) 
of bij bepaalde personen. Hij heeft, of zij hebben het gedaan. Het kwaad 
ligt bij die ander: ‘Dáár moet u zijn; ik bedoelde het goed.’ Een dergelijke 
nette positionering van schuld en schuldigen maakt kwaad identificeer-
baar en overzichtelijk. Politiek en bestuur weten ervan mee te praten. 
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Bij elke ramp of groot ongeluk wordt onmiddellijk gevraagd naar de 
schuldigen, en de journalisten als de zedenmeesters van onze tijd staan 
klaar met de vraag of dit niet had kunnen worden voorkomen. Politiek en 
bestuur reageren meestal door te buigen voor deze reflex van behoefte 
tot lokalisering. Hun antwoord is nog meer controle en nog een protocol 
of wet erbij: protocollen als middel tot uitbanning van kwaad en tot be-
teugeling van mensen die niet te vertrouwen zijn. De protocollen zijn in 
aantal enorm toegenomen en moeten de burger het gevoel van veiligheid 
geven. Vele van die maatregelen hebben een goede zin, maar problema-
tisch is wat er mede gecommuniceerd wordt. De maatregelen suggereren 
dat alle risico en elke vorm van kwaad te voorkomen is. En nog iets an-
ders. Welbeschouwd functioneren de vele vormen van kwaliteitscontro-
les, veiligheidsprotocollen en de dikke laag van kwaliteitsmedewerkers 
in bedrijven een vorm van georganiseerd wantrouwen. Hoe vreemd! Het 
woord ‘zonde’ heeft in de publieke ruimte geen plek, maar tegelijkertijd 

is de mens in organisatie en bedrijf 
een wezen dat niet te vertrouwen is. 
Hij moet voortdurend worden ge-
controleerd. Dat kwaliteit ook inge-
slepen kan zijn, tot de beroepseer 
kan horen, habitus kan worden, 
lijkt vergeten.

Ik stel vast dat er sprake is van een 
merkwaardige paradox. Naarmate 

de samenleving minder plaats heeft voor erkenning van kwaad en zonde, 
wordt het georganiseerde wantrouwen jegens mensen in bedrijven en insti-
tuten groter. De omgang met kwalijk gedrag, met kwaad, blijkt lastig.

Geen	waarden	zonder	verhaal

In het cda wordt geregeld gesproken over de noodzaak van ‘waarden en 
normen’ en over de wenselijkheid om het ‘waarden-en-normendebat’ een 
nieuwe impuls te geven. Wat opvalt, is de uitsluitende focus op waarden en 
normen. Het discours in termen van waarden en normen is de laag waarin 
men met anderen kan spreken. Ik erken dat ten volle. Maar de onmacht 
ten aanzien van een gedeelde morele orde zou er wel eens mee te maken 
kunnen hebben dat de huidige politiek dit gesprek te abstract heeft ge-
maakt. Men heeft waarden en normen geabstraheerd van het onderliggend 
verhaal en het onderliggend verhaal onder de invloed van het heersend 
secularisme weggelaten. Het eigen verhaal is immers iets waar men in het 
publieke domein niet mee kan aankomen!? Men zou daarom twee keer 

Naarmate de samenleving 
kwaad en zonde minder erkent, 
groeit het georganiseerde  
wantrouwen jegens mensen in 
bedrijven en instituten
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moeten denken.1 Maar kan men waarden en het onderliggend verhaal 
scheiden? Nee, want het onderliggend verhaal is publiek van betekenis, 
zeker ook als het gaat om de omgang met kwaad.

Het probleem dat men ten aanzien van waarden en normen constateert, 
is dat in veel gevallen deze niet meer gedeeld lijken te worden. Vermoe-
delijk valt dat op heel wat terreinen mee. Niemand wil graag bestolen 
worden; niemand wil lijfelijk lastiggevallen worden. We willen graag 
een zorgvuldige behandeling en waar voor ons geld. Betrouwbaarheid, 
waarachtigheid en bescherming van de integriteit en rechten van de in-
dividuele persoon zijn waarden die elk graag op de eigen persoon ziet 
toegepast. Een probleem is echter dat het zojuist genoemde aspect van het 
onderliggend verhaal consequent buiten het blikveld blijft. Waarden en de 
daaruit voortkomende normen bestaan nooit in het luchtledige. Zij zitten 
ingebouwd in een verhaal, een omvattend verhaal over de mens, zijn doel, 
zijn bestemming en zijn oorsprong. Elk van die verhalen weet te vertellen 
wat goed is en wat kwaad. Zulke grote verhalen zijn in omloop, al wordt ten 
onrechte beweerd dat die grote verhalen zijn verdwenen.

Godsdiensten zoals jodendom, christendom en islam hebben hun eigen 
verhaal, oosterse godsdiensten bieden weer een heel ander verhaal. Daar-
naast zijn er vele ‘ismen’ die als ideologie evenzeer een eigen verhaal over 
mens en wereld bieden, zoals liberalisme, socialisme, humanisme, allerlei 
vormen van esoterisme, naturalisme, secularisme en sciëntisme. Het zijn 
bronnen waaruit wordt geput en elementen uit diverse verhalen worden 
samengesmeed tot een nieuw verhaal. Als het gaat om vragen van werk, 
inkomen, pensioen, pensioenleeftijd, prenatale screening op het syn-
droom van Down en andere prenataal op te sporen afwijkingen, het aantal 
zelfmoorden in ons land, de vierde levensfase en het levenseinde, Europa, 
de inzet van militairen in oorlogssituaties, drones en noem maar op, dan 
vormen de waarden die men meebrengt veelal onderdeel van een verhaal. 
Dat verhaal blijft vaak onzichtbaar en is dikwijls een weefsel dat men zelf 
nauwelijks beseft. Soms komt het ineens op en blijkt het van onschatbare 

betekenis. Zoals in de beroemde 
redevoering van Martin Luther King 
van 28 augustus 1963, waar het oud-
testamentische verhaal van bevrij-
ding en gerechtigheid de eigen 
maatschappelijke werkelijkheid in 
een fel licht zette. De rede ‘I have a 

dream’ is een schoolvoorbeeld van profetie. Zo’n bijzonder gebeuren valt 
niet te organiseren; ineens is het er. Maar de man die als profeet werd ge-
bruikt, had wel een verhaal. Politiek die wat waard is, heeft een verhaal en 

Wie geen verhaal heeft, blijft  
als politicus op het beslissende 
moment machteloos
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aarzelt niet ermee voor de dag te komen. Wie geen verhaal heeft, blijft als 
politicus op het beslissende moment machteloos.

De	politieke	betekenis	van	een	gezonde	zondeleer

Het is hier niet mogelijk een overzicht te geven van de wijze waarop andere 
godsdiensten en ideologieën of als levensverhaal verpakte ‘modellen’ tegen het 
kwaad aankijken. Ik zal daarom in kort bestek schetsen wat de christelijke theo-
logie in dit opzicht te bieden heeft. Om maar direct de kaarten op tafel te leggen: 
zij biedt een ‘gezonde’ zondeleer. Gezond is een zondeleer als die de voortgang 
van het leven dient, kwaad terugdringt, in conflict een uitweg biedt, hande-
lingsaanwijzingen geeft en het bestaan van mensen niet kapot laat gaan.

Zonde is uitdrukking van een relatiebreuk
Zonde is in de christelijke theologie niet allereerst een moreel begrip, maar 
een religieus begrip. Dat gaat dwars in tegen wat de meeste mensen denken. 
Bij zonde denkt men aan wat wel en niet mag. Aan geboden en verboden in 
meervoud, vaak kruimelzonden, die opgebiecht moeten worden en waar-
voor vergiffenis moet worden gevraagd. Deze betekenis kan zonde zeker 
hebben, maar belangrijker is een ander begrip van zonde, namelijk zonde 
als relatiebreuk. Het Bijbelse verhaal van relatie- of vertrouwensbreuk is het 
verhaal van Adam en Eva in het paradijs (Genesis 1-3). Dat verhaal geeft als 
het ware een röntgenfoto van de menselijke conditie. De mens in dat verhaal 
vertrouwt het niet. Die laat zijn oor hangen naar de stem die zegt dat hij er 
helemaal alleen voor staat en er zelf voor moet zorgen dat het wat wordt. 
Diegene moet zichzelf veiligheid geven, en alles zelf in beheer nemen. Dat 
gaat dwars in tegen het Bijbelse oerverhaal dat de mens schepsel is en dat 
de Schepper gunnend is. Het bestaan begint ermee dat God ruimte schept, 
vanuit een overvloed. En Hij wil die mens erin laten delen. God is daarmee 
de eerste en de mens doet mee in de rol van tweede, van partner, die in al zijn 
menselijkheid het mag hebben van wat hem aan leven wordt gegeven. Daar-
mee staat de mens niet in de rol van regisseur, die het geheel overziet, maar 
is hij een speler, die zijn rol mag meespelen. De erkenning van deze beper-
kingen dient de humaniteit. Mensen zijn geen goden.

Het bestaan zelf is niet slecht
Wanneer zonde allereerst iets te maken heeft met relatiebreuk, met een 
vervreemding, die heel diep met het bestaan verweven is, dan kunnen twee 
gevolgtrekkingen worden gemaakt.
Allereerst: dit bestaan is zelf niet slecht of verwerpelijk. Het is in al zijn 
kwetsbaarheid goed. Dat is een hele opluchting. Zonde en vervreemding 
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zijn bijkomend. De fundamentele goedheid van het bestaan is bepaald 
niet iets vanzelfsprekends. Er zijn levensbeschouwelijke systemen (gnos-
tiek, vormen van boeddhisme en hindoeïsme) die het bestaan als zodanig 
van minder allooi vinden. Deze wereld is een afvalproduct van een hoger 
zijn. Deze wereld is de drab onder aan een overlopende emmer. Deze 
wereld is simpelweg niet goed; ze is zelf een vorm van kwaad. Het christe-
lijk perspectief maakt scherp onderscheid tussen schepsel en zonde. De 
mens mag dan zonde doen en het wantrouwen mag diep steken, maar zijn 
bestaan is geen zonde. Onze natuur is van den beginne niet zondig. Die 
onderscheiding tussen schepping en zonde is een van de zonnigheden 
van de christelijke leer. Het leven mag en moet zelfs beaamd worden. Dat 
heeft heel praktische en publieke betekenis. Geen kwaaddoener, geen mis-
dadiger, geen zondaar mag met zijn daden vereenzelvigd worden. In ons 
strafrecht is dat neergelegd doordat ook de dader zijn rechten houdt. De 
misdadiger is niet ineens vogelvrij, ook niet de oorlogsmisdadiger, noch 
de moordenaar van Marianne Vaatstra. Jasper S. blijft mens, voor wie God 
verantwoording neemt. In het verhaal van Kaïn en Abel (prototype van 
moordpartijen) treedt God in voor Kaïn, als hij bang is dat hij voortaan 
vogelvrij zal zijn.

Een tweede gevolg van de stelling dat zonde vervreemding is, is dat 
we ons er niet zo gemakkelijk aan kunnen onttrekken. We hebben er zelf 
deel aan. We zijn geen onbeschreven blad, we zijn zelf als deel van de sa-
menleving onderdeel van structuren van wantrouwen, zelfhandhaving, 
hebzucht, afgunst en structureel onrecht. We onttrekken onszelf daar niet 
zomaar aan, hoe graag we dat ook zouden willen. We doen eraan mee en 
voeden ze. Niemand heeft schone handen.

Er is reden tot hoop
Er is reden tot hoop. In het optreden van Jezus vinden we het onderscheid 
tussen zonde en zondaar terug. God maakt onderscheid tussen de dader 
en zijn daden, tussen zondaar en zonde. Paulus heeft juist dit onderscheid 
opgepakt toen hij het had over rechtvaardiging. God laat de moord op Jezus, 
de gezondene, niet op de mensheid zelf neerkomen, maar ondergaat zelf de 
macht van dood en vervreemding. Daarmee komt een knak in de macht van 
vervreemding als bij alle menselijke vervreemding God toch vasthoudt en 
doorzet met deze Ene. Voor een christendemocratische visie op het mense-
lijk bestaan is dat verhaal van Gods overwinning belangrijk. Vanuit de be-
lofte van genade en gunst kijken we de wereld in, ook naar kwaad. De macht 
van het kwaad en vervreemding is reëel. Ze zijn echter niet laatste macht 
noch hebben ze het laatste woord. Voor cynisme en sarcasme is binnen een 
christelijk-democratisch geïnspireerde omgang met fenomenen van kwaad 
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geen plaats. Juist voor hen die putten uit het christelijk verhaal van Pasen, 
van overwinning, van God die het werk van zijn hand niet laat schieten, is 
er reden voor hoop, voor ruimte, voor blijmoedigheid. Die mens, ook de 
kwaaddoener, is bij God niet enkel voorwerp van straf, verwerping, maar al-
les is erop gericht om een doorgang te vinden naar de toekomst.

Benoem het kwaad
Een dergelijke visie op zonde maakt realistisch. Kwaad is niet een fictie; het 
is echt, voelbaar en heeft vaak langdurige en hardnekkige effecten. Kwaad 

moet daarom benoemd en weer-
staan worden. Daarmee pleit ik voor 
een realisme dat juist in de politiek 
en bij praktische problematiek het 
handelen kan sturen. We kunnen 
niet de suggestie wekken dat we al 
het kwaad kunnen uitbannen. We 
zouden dan vervallen in de mythe 
van de maakbaarheid. Veel is te 

organiseren, maar niet alles. En zeker is het leven hier niet ‘volmaakbaar’. 
Dat hoeft allerminst tot berusting te leiden, zeker niet wanneer een poli-
tieke beweging geworteld is in de christelijke traditie. Het Bijbelse verhaal 
is het verhaal van hoe God ervoor gaat en de vervreemding te lijf gaat. Dat 
betekent enerzijds dat we wakker worden gehouden door de notie van het 
Koninkrijk van God, waar mensen tot hun recht komen, en anderzijds dat 
we niet in utopiedenken vervallen. Dat houdt ons in beweging en geeft 
voeding aan een blijmoedig realisme dat kwaad kwaad durft te noemen 
zonder in wanhoop te vervallen.

Streef naar herstel
Waar mensen elkaar kwaad doen, moet er zo veel mogelijk hersteld wor-
den. Dat heeft tot doel dat ook de dader weer zijn plek in het systeem in-
neemt. De taakstraf acht ik een middel dat tegen de achtergrond van de 
klassieke (anselmiaanse) verzoeningsleer uitstekend valt uit te leggen. 
Tegelijkertijd lopen we daar tegen grenzen aan die met ons mens-zijn 
samenhangen. Sommige daden zijn onherstelbaar. Voor sommige zaken 
lijkt verzoening niet haalbaar. Daadwerkelijke verzoening en een begin 
van herstel is dan iets wat buiten het bereik ligt. We kunnen denken aan de 
Shoah, we kunnen denken aan incest, aan moord of ongeval door schuld. 
In het Midden-Oostenconflict is de haat wederzijds zo diep en groot dat er 
geen uitzicht lijkt. Sommige vrouwen zijn door hun vader, oom of broer zo 
geschonden dat ze er hun leven lang de gevolgen van dragen. Het christe-

Kwaad is niet een fictie; het is 
echt, voelbaar en heeft vaak 
langdurige en hardnekkige ef-
fecten. Kwaad moet daarom 
benoemd en weerstaan worden
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lijke verhaal biedt ons dan weer de mogelijkheid een realistisch en helder 
onderscheid te maken. Wij zijn God niet. De mens is God niet. Bij God zijn 
oordeel en voortgang veilig. Ondertussen is het aan ons om de schade zo 
veel mogelijk te beperken en de boel zo veel mogelijk leefbaar te houden. 
Zeg maar: damage control. Dat is wat politici en bestuurders moeten doen 
in ingewikkelde vastgelopen situaties. Dat is een belangrijk werk. Het is 
precies het werk waartoe een christendemocratische levensvisie de moed 
en aansporing geeft, zonder cynisme en met volharding.

Er is veel goeds
Ten slotte zet een christelijke zondeleer zoals gezegd het woord ‘zonde’ 
niet voorop. Voorop in dit verhaal gaan leven en genade. Dat heeft het pri-
maat in het verhaal van God en de wereld. Zonde is bijkomend en is nooit 
en nergens het enige woord. Gods genade zit minstens zo diep, zo niet die-
per in het menselijk leven. We stuiten daar elke dag op. Abraham Kuyper 
heeft dat uitgewerkt in zijn theorie van de algemene genade, de Gemeene 
Gratie.2 Er is nu al een beweging die tegen de vervreemding en de desinte-
gratie ingaat. God stuit de doorwerking van de zonde, en Hij is erop gericht 
dat zijn schepping als geheel tot bloei komt. God laat het niet zitten. Bij 
Kuyper stoelde deze leer op de ervaring dat de wereld meevalt; de wereld 
valt mee, de kerk valt tegen. Gezien het verhaal dat de kerk hoort, zou je 
daar meer verwachten, gezien het feit van de zonde zou je in de wereld 
zelfs meer kwaad verwachten. Maar dat loopt anders. We komen heel veel 
goeds tegen en heel goede mensen. Een dergelijke leer bood de mogelijk-
heid om met open vizier en zelfs verwachting de wereld in te gaan. Ik zou 
die theorie nu anders formuleren, meer in termen van Gods Geest die aan 
het werk is, maar praktisch komt het op hetzelfde neer. God geeft er de brui 
niet aan, en dat betekent dat wij Gods werkingen zomaar kunnen tegen-
komen. Kwaad is een schaduwfenomeen. Je moet het serieus nemen, maar 
niet absoluut. Voor de politiek betekent dit dat er met allerlei mensen en 
bewegingen valt samen te werken. Er is veel goeds in de wereld. God heeft 
mens en wereld niet verlaten. De bestuurder, de manager en de politicus, 
de leidinggevende moeten dat goed in hun oren knopen. De mensen met 
wie we samenwerken zijn niet in de eerste plaats lui, onverantwoordelijk 
of te wantrouwen. We kunnen de werking van Gods Geest tegenkomen op 
allerlei plekken en onverwacht. Vanuit die houding kan het kwade tegen-
gegaan worden en de leefbaarheid van het leven bevorderd.

 Noten

1 Zie Gerrit de Kruijf, Waakzaam  
en nuchter. Over christelijke ethiek  

in een democratie. Baarn: Ten Have, 
1994.

2 Abraham Kuyper, De Gemeene Gratie 
(drie delen). Leiden: Donner, 1902.
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Maakt	men	zich	zorgen	over	‘de	moraal’ of ‘de normen en waarden’, 
dan kan het om zeer uiteenlopende zaken gaan, van vraagstukken van 
goed en kwaad (euthanasie, abortus, seksualiteit, handel, oorlog) tot voor-
beelden van het niet voldoen aan alom aanvaarde eisen van medemense-
lijkheid of regels van goed gedrag (gewetenloosheid, agressie, onverschil-
ligheid). Ik wil het vooral over het laatste hebben en dan vooral over zorgen 
over de wijze waarop we in Nederland met elkaar omgaan. Dat omvat nog 
steeds veel, maar ik ga het in ieder geval niet hebben over medische ethiek, 
de vrije liefde en de jacht.

Na een schets van ontwikkelingen in morele onrust en onzekerheid sinds 
het begin van de jaren zeventig, laat ik voor de afgelopen jaren zien hoe zich 
zorgen hebben ontwikkeld over de wijze waarop we samenleven in Neder-
land, om welke onderwerpen het dan gaat en wie zich vooral zorgen maken. 
Ik zal dat zonder veel omhaal van woorden doen aan de hand van enquête-

Zorgen van Nederlanders  
over de moraal

De auteur is hoogleraar Civil Society aan de Universiteit van Tilburg en hoofd van 
de sector Participatie, Cultuur en Leefomgeving van het Sociaal en Cultureel Plan-
bureau (SCP).

Sinds 1980 ziet voortdurend zo’n 60 procent van de burgers 
de normen en waarden achteruitgaan in Nederland. We moe-
ten geen spontane massale verbetering van de omgangsvor-
men en opbloei van solidariteit verwachten. De basis voor 
moreel herstel moet eerder gezocht worden in de overtuigende 
bestrijding van de hebzucht aan de top. Zo’n aanpak zou een 
belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de bestrijding van 
de fatalistische overtuiging dat het met de omgangsvormen 
alleen maar achteruit kan gaan.

door Paul Dekker
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materiaal.1 Daarna ga ik dieper en meer beschouwend in op de relatie tussen 
deze zorgen en de financiële en economische crisis. Welke relaties worden in 
de publieke opinie gelegd tussen moraal en crisis en welke mogelijkheden 
biedt de crisis om wat aan de moraal te doen en het moreel te verbeteren?

Achteruitgangsgeloof

scp-enquêtes van het onderzoek Culturele veranderingen in Nederland (cv) 
sinds 1975 en een daaraan voorafgaand onderzoek uit 1970 bieden de moge-
lijkheid om het morele zelfbewustzijn van Nederland gedurende meer dan 
vier decennia te volgen. Dat doen we met drie grafieken.2 Figuur 1 en 2 tonen 
de reacties op stellingen die van morele onzekerheid getuigen. Tussen 1970 
en 1998 neemt de steun voor beide stellingen af, maar in 2004 is die weer 
groter geworden. Helaas ontbreken metingen tussen 1998 en 2004, maar 
waarschijnlijk speelt hier de ‘Fortuyn-revolte’ van 2001-2002 een rol. Op 
meer gebieden is er dan een toename van onzekerheid en ontevredenheid 
en vermindering van (zelf )vertrouwen in ons land te signaleren. In de jaren 
na 2004 neemt de steun voor beide stellingen weer af, en bij de laatste metin-
gen, in 2012/13, is die nog steeds iets hoger dan in 1998, maar duidelijk lager 
dan in 1970. Nu weet 43 procent ‘soms niet meer waar je aan toe bent’ als 
het gaat om wat goed en verkeerd is (56 procent in 1970) en weet 36 procent 
‘nauwelijks meer wat goed en wat slecht is’ (45 procent in 1970). Qua moreel 
zelfvertrouwen is er per saldo dus wel winst geboekt in de afgelopen 43 jaar, 
maar geldt dat ook voor ons vertrouwen in de moraal van de anderen?

Figuur	1.	‘Er	zijn	zoveel	verschillende	opvattingen	over	wat	

goed	en	wat	verkeerd	is,	dat	je	soms	niet	meer	weet	waar	je	aan	

toe	bent.’	Antwoorden	in	%	van	18-70-jarigen,	1970-2013.

Bron: Progressiviteit en conservatisme 1970, cv 1975-2012/13.
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Figuur 3 toont de aanhang voor drie visies op de morele ontwikkelin-
gen in Nederland. Dat de opvattingen over ‘gedrag en zeden’ of ‘de nor-
men en waarden’ (beide formuleringen leveren in 2010/11 een nagenoeg 
identieke verdeling van antwoorden op) achteruitgaan, daarover is een in 
omvang wisselende meerderheid het sinds 1980 wel eens. In 1970 was dat 
nog een minderheid. Toen vond maar liefst 23 procent van de ondervraag-
den dat de opvattingen over gedrag en zeden vooruitgingen. Achter dat 
optimistische idee schaart zich sinds de eeuwwisseling hoogstens nog 5 
procent van de Nederlanders.

Niet alleen in Nederland ziet een meerderheid die normen en waar-
den achteruitgaan. Zo levert in de als optimistisch bekendstaande 
Verenigde Staten de vraag ‘Right now, do you think the state of moral 
values in the country as a whole is getting better or getting worse?’ van 
Gallup in 2013 maar liefst 72 procent ‘getting worse’ op en slechts 20 
procent ‘getting better’.3

Figuur	2.	‘Alles	verandert	hedentendage	zo	snel,	dat	men	vaak	

nauwelijks	meer	weet	wat	goed	en	wat	slecht	is.’	Antwoorden	in	

%	van	18-70-jarigen,	1970-2013.

Bron: Progressiviteit en conservatisme 1970, cv 1975-2012/13.
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‘Samenleven’	als	probleem,	sterk	punt	en	politieke	prioriteit

In het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (cob) vragen we mensen 
sinds begin 2008 elk kwartaal om in trefwoorden aan te geven wat ze de 
grootste maatschappelijke problemen vinden, wat sterke punten, en wat 
onderwerpen die hoog op de Haagse politieke agenda zouden moeten 
komen. Per vraag kan men maximaal vijf onderwerpen formuleren en wij 
categoriseren die daarna in vijftien rubrieken.4 Een van de categorieën is 
‘samenleven, normen en waarden’, hier verder kortweg aan te duiden als 
‘Omgangsvormen’. Bij de problemen gaat het dan om zaken als onverschil-
ligheid en intolerantie; bij de sterke punten onder andere om openheid en 
saamhorigheid; en bij de politieke agenda bijvoorbeeld om de aanpak van 
agressie en het tegengaan van discriminatie.

Figuur 4 biedt inzicht in omvang en ontwikkelingen van de categorie 
Omgangsvormen sinds het begin van het onderzoek in 2008. Daarbij corri-
geren we voor de omstandigheid dat mensen verschillende aantallen on-
derwerpen noemen. We laten iedereen even zwaar meetellen. Als iemand 
maar één probleem noemt, telt dat vijfmaal zo zwaar mee als een van vijf 
genoemde problemen. Op deze wijze meten we Omgangsvormen als per-

Figuur	3.	‘Sommige	mensen	zijn	van	mening	dat	de	opvattingen 
over gedrag en zeden	(tot	en	met	2010/11)	/	normen en waarden	

(vanaf	2010/11)	in	ons	land	steeds	meer	achteruitgaan,	anderen	

vinden	juist	dat	het	er	beter	op	wordt.	Wat	is	uw	mening	

hierover?’	Antwoorden	in	%	van	18-70-jarigen,	1970-2013.

Bron: Progressiviteit en conservatisme 1970, cv 1975-2012/13.

B_BOOM086-3_CDV 2013 nr 3   41 30-09-2013   11:42:52



Christen Democratische Verkenningen | Herfst 2013

Waarden,	normen	en	het	gedrag

42

Onderwerpen betreffende Omgangsvormen worden vooral naar voren 
gebracht in antwoord op de vraag naar de grootste problemen – tot het 
derde kwartaal van 2013 was het de best gevulde categorie van het nationale 
probleembesef, maar toen werd de eerste plaats overgenomen door de 
categorie ‘inkomen en economie’.5 Minder populair zijn Omgangsvormen 
als gevraagd wordt naar de sterke punten van Nederland, al is het hier 
doorgaans ook de grootste categorie. Veel minder komen Omgangsvormen 
aan de orde als gevraagd wordt naar belangrijke punten voor de Haagse po-
litieke agenda. Daarvoor acht men onderwerpen met betrekking tot zorg, 
inkomen en veiligheid veel belangrijker. In de afgelopen jaren zijn Om-
gangsvormen minder belangrijk geworden als politieke prioriteit en dat 
is ongetwijfeld een gevolg van de crisis en de onrust over bezuinigingen, 

centage van het nationaal probleembesef, als percentage van de nationale 
trots, en als gewenst percentage van de politieke agenda. Bij de problemen 
zijn naast de ontwikkelingen voor de hele bevolking met stippellijnen ook 
de ontwikkelingen voor de hoger opgeleiden (ongeveer 60 procent) en la-
ger opgeleiden (ongeveer 40 procent) vermeld.

Figuur	4.	Omgangsvormen	als	aandeel	van	het	nationale	

probleembesef,	de	nationale	trots	en	de	gewenste	politieke	

agenda.	Bevolking	van	18+	in	2008-2013	(kwartalen).

Bron: cob 2008/1-2013/3.
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werk en inkomensontwikkelingen. Men wil daar meer politieke aandacht 
voor en dat gaat per definitie ten koste van andere onderwerpen. Dat speelt 
ook bij de stijgende tendens bij de sterke punten (we zijn wat minder trots 
op de economische prestaties en het sociale vangnet) en natuurlijk bij de 
problemen. De crisis eist meer aandacht op en laat minder ruimte voor 
morele zorgen. Dat geldt zeker voor de lager opgeleiden, waar in het derde 
kwartaal 12 procent van het probleembesef morele kwesties betreft; in 2009 
en 2010 was dat nog meer dan 20 procent. In de hele periode is er bij hoger 
opgeleiden meer aandacht voor samenleven, normen en waarden.

Om welke kwesties gaat het nu specifiek? Dat is op basis van onze enquête-
gegevens moeilijk te zeggen omdat we daarin alleen om trefwoorden vragen 
en niet om argumenten. Figuur 5 laat de meest gebezigde woorden zien. ‘Res-
pect’ is het meest gebruikte woord (143), gevolgd door ‘agressie’ (104) en ‘ego-
ïsme’ (101), maar ‘intolerantie’ (88) zou het winnen als we daar (‘geen’, ‘gebrek 
aan’ enzovoort) ‘tolerantie’ (69) bij optellen. Figuur 4 liet zien dat hoger opge-
leiden vaker problemen van het samenleven formuleren dan lager opgeleiden. 
De woorden die ze gebruiken verschillen echter niet sterk; lager opgeleiden 
hebben het wat vaker over (gebrek aan) respect en over agressie, hoger opgelei-
den wat vaker over intolerantie en individualisme/individualisering.

Figuur	5.	De	25	meest	gebruikte	woorden	in	2013	als	mensen	

problemen	van	het	samenleven	formuleren.

Bron: cob 2013/1-3. (De woorden zijn alfabetisch geordend, en hoe groter 
het woord, hoe meer het wordt gebruikt.)
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Wie	maken	zich	vooral	zorgen?

De visie dat het achteruitgaat met de normen en waarden (figuur 3) en het 
aandeel van Omgangsvormen in het probleembesef zijn twee verschil-
lende manieren om morele zorgen te meten. In tabel 1 vergelijken we hoe 
groepen zich daarop onderscheiden met actuele gegevens.

Tabel	1.	Opvattingen	in	2012-2013	in	de	bevolking	van	18	jaar	en	ouder.

% met de overtuiging 
dat de normen en 
waarden achteruitgaan 
(cv 2012/13) 

Omgangsvormen als 
% van het nationaal 
probleembesef (cob 2013)

allen 61 19

man 62 18

vrouw 61 20

18-49 jaar 55 20

50+ 68 19

lager opgeleid 68 16

hoger opgeleid 52 23

niet stedelijk 63 18

stedelijk 60 21

cda 68 20

PvdA 52 24

sp 65 16

vvd 62 22

pvv 84 6

cu – 31

D66 48 28

50plus – 13

niet-stemmers 63 15

Bronnen: cv 2012/13 (n = 2713); cob 2013/1-3 (n = 3369); – = aantal respon-
denten kleiner dan 100.
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De beide seksen en mensen in een meer of minder stedelijke omgeving 
onderscheiden zich nauwelijks van elkaar. Ouderen en jongeren doen dat 
ook niet als het om de grootste maatschappelijke problemen gaat, maar 
wel bij de visie op de ontwikkelingen: ouderen zijn hier pessimistischer 
gestemd. Bij andere onderscheidingen wijzen de indicatoren in tegenge-
stelde richting. Lager opgeleiden zijn pessimistischer, maar zoals we al 
zagen, noemen hoger opgeleiden relatief meer kwesties van normen en 
waarden als grootste problemen. Bij de partijvoorkeuren (‘Wat zou u gaan 
stemmen als er nu Kamerverkiezingen zouden zijn?’) valt de pvv-aanhang 
op door het meeste pessimisme over de ontwikkeling van normen en waar-
den én de minste aandacht voor Omgangsvormen als grootste maatschap-
pelijke problemen (vooral ten gunste van meer problemen in de categorie 
‘immigratie en integratie’). D66’ers zijn het minst pessimistisch gestemd, 
maar noemen na de aanhang van de ChristenUnie het meest Omgangs-
vormen als probleem. cda-kiezers zien de normen en waarden vaker dan 
gemiddeld achteruitgaan, maar ze formuleren niet vaker dan anderen 
kwesties daaromtrent als grootste problemen. De posities van de cda’ers 
en D66’ers zouden er wel eens uit voort kunnen komen dat ‘normen en 
waarden’ in Nederland een nogal gepolitiseerd begrippenpaar zijn gewor-
den: een soort conservatief/confessioneel waarmerk waar je op aanslaat als 
cda-sympathisant, ook al heb je geen grote problemen met de omgangs-
vormen, en dat je blijft mijden als linksliberaal, ook al loop je over van die 
problemen. Hoe dat ook zij, de relaties tussen morele zorgen en politieke 
voorkeuren verdienen meer onderzoek, maar dat is iets voor een andere 
keer.6

De	crisis	als	kans?

Interessanter is nu de relatie tussen morele zorgen en de economische 
crisis. Toen we in het begin van de financiële crisis eind 2008, begin 2009 
in focusgroepen van het cob	met mensen spraken over de ontwikkelin-
gen, werd er vaak een positieve relatie gelegd. Als we het materieel wat 
minder zouden krijgen, zouden we ons misschien ook eens minder op het 
materiële gaan richten, minder individualistisch worden en meer saam-
horigheid ontwikkelen. Minder tweede auto’s en derde vakanties en meer 
gezelligheid en solidariteit. Gesteld voor de keuze of de omgangsvormen 
of de economische ontwikkelingen de zorgwekkendste waren, werd toen 
en in de jaren erna ook steevast gekozen voor de omgangsvormen. De eco-
nomische problemen vielen nog wel mee en zouden we wel oplossen; de 
morele waren ernstiger en er lagen harde culturele trends van toenemend 
individualisme en materialisme aan ten grondslag, waar we sociaal geen 
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greep meer op hebben en op welk gebied we ook niets van de overheid kun-
nen verwachten, behalve misschien wat meer handhaving van regels. De 
onmacht om er iets aan te doen is de kern van een breder maatschappelijk 
onbehagen.7 Toen we in 2012 en 2013 in de cob-focusgroepen doorvroegen 
over de relaties tussen de ‘morele en economische crisis’, bleek de aanvan-
kelijke hoop op de corrigerende werking van de economische teruggang 
vrijwel vervlogen.8 De economische crisis werd nu eerder geduid als een 
gevolg van de toegenomen hebzucht en onverschilligheid en ook werd de 
angst geuit dat mensen voor het behoud van hun baan en welvaart juist 
nog harder voor hun eigenbelang zouden gaan opkomen: ‘Iedereen vecht 
voor zijn eigen hachje’, ‘Bij de bezuinigingen let je er toch vooral op hoe je 
zelf getroffen wordt.’

Op de ranglijst van grootste maatschappelijke problemen zijn medio 
2013 door de crisis omgangsvormen van de eerste plaats verdrongen door 
economische kwesties. De publieke opinie heeft zich lang verzet tegen het 

cynische inzicht van Bertolt Brecht, 
maar lijkt nu toch toe te geven: ‘Erst 
kommt das Fressen, dann kommt 
die Moral.’ Of valt het met dat cy-
nisme nog wel mee? Is het toch 
hoopgevend dat veel mensen in het 
gebrek aan moraal de oorzaak van 
de economische crisis zien? We 
moeten geen spontane massale ver-
betering van de omgangsvormen en 
opbloei van solidariteit verwachten. 

De basis voor moreel herstel moet eerder gezocht worden in de aanpak van 
de hebzucht aan de top. ‘Bonussen’, ‘graaiers’ en ‘zakkenvullers’: het zijn 
al tijden de rode lappen in elke cob-focusgroepdiscussie over hoe het gaat 
met Nederland. Dat er ondanks allerlei goede beleidsvoornemens in een 
tijd dat de crisis voor grotere groepen harder voelbaar wordt nog steeds zo 
vaak over exorbitante beloningen wordt bericht, bewijst voor menigeen 
de hopeloosheid van onze morele situatie. Een overtuigende verbetering 
van de omgangsvormen aan de top zou een belangrijke bijdrage kunnen 
leveren aan de bestrijding van de fatalistische overtuiging dat het met de 
omgangsvormen alleen maar achteruit kan gaan.

Besluit

We begonnen dit artikel met de signalering van een per saldo over de afge-
lopen vier decennia toegenomen vertrouwen in ons eigen moreel kompas, 

De publieke opinie heeft zich 
lang verzet tegen het cynische 
inzicht van Bertolt Brecht, 
maar lijkt nu toch toe te geven: 
‘Erst kommt das Fressen, dann 
kommt die Moral’

B_BOOM086-3_CDV 2013 nr 3   46 30-09-2013   11:42:53



Paul	Dekker

Zorgen van Nederlanders over de moraal

47

Christen Democratische Verkenningen | Herfst 2013

maar een geenszins afgenomen scepsis over de moraal van de anderen. 
Sinds 1980 ziet voortdurend zo’n 60 procent de normen en waarden achter-
uitgaan in ons land. Meer kwalitatief onderzoeksmateriaal van de afgelopen 
jaren maakt aannemelijk dat men daarbij niet zozeer denkt aan expliciet 
morele kwesties als abortus of de aard van en trouw in het huwelijk, maar 
vooral aan hoe we als bewoners van hetzelfde land respectloos en onzorgvul-
dig met elkaar omgaan. In de ogen van die bewoners heeft de economische 
crisis daarin nog geen verbetering gebracht, sterker, dreigt ze de situatie te 
verslechteren. Maar misschien biedt de crisis nog een kansje voor de poli-
tiek, niet door opnieuw op het belang van normen en waarden te gaan tam-
boereren, maar door te laten zien dat verbetering van normen en waarden 
mogelijk is, te beginnen met een overtuigende bestrijding van het exorbi-
tante en ook wel exhibitionistische materialisme aan de bovenkant.

 Noten

1 Zie voor een bredere benadering inclu-
sief (doorverwijzingen naar) literatuur 
en vergelijkingen met het buitenland P. 
Dekker, J. de Hart en P. de Beer m.m.v. C. 
Hubers, De moraal in de publieke opinie. 
Den Haag: scp, 2004.

2 In het onderzoek van 2010/11 zijn 
formuleringen van stellingen en ant-
woorden iets aangepast en toen aan de 
helft van de respondenten voorgelegd; 
in 2012/13 kregen alle respondenten 
de nieuwe vragen. Ik gebruik hier de 
oude formuleringen en heb de gege-
vens van 2012/13 geijkt met gegevens 
van 2010/11.

3 Zie www.gallup.com /poll/162740/
ameri cans-outlook-moral-values-
pessimistic.aspx.

4 Het actueelste overzicht in Burgerper-
spectieven 2013|3, Den Haag: scp, 2013. 
Deze en andere cob-publicaties zijn te 
vinden op www.scp.nl.

5 Grote publieke zorgen over de Om-
gangsvormen zijn ook niet uniek voor 
Nederland; zie bijvoorbeeld voor het 
Verenigd Koninkrijk E. Clery en J. Stock-
dale, ‘Is Britain a respectful society?’, 
in: A. Park e.a. (red.), British social at-
titudes. The 25th report. Londen: Sage/

NatCen, 2009, pp. 203-223; voor Australië 
P. Smith, T.L. Phillips en R.D. King, In-
civility. The rude stranger in everyday 
life. Cambridge: Cambridge University 
Press, 2010); en voor de Verenigde Staten 
het jaarlijkse onderzoek Civility in 
America (www.webershandwick.com). 
In deze onderzoeken gaat het vooral 
om ‘alledaags’ onfatsoenlijk gedrag en 
minder om uitzonderlijke vormen van 
agressie of gebrek aan solidariteit.

6 Bij nader onderzoek moet er ook reke-
ning worden gehouden met de overlap 
tussen kenmerken in de tabel (zouden 
D66’ers ook afwijken als ze gemiddeld 
niet jonger en hoger opgeleid zouden 
zijn?) en met verschillen in levenshou-
ding (zijn pvv’ers misschien over de 
hele linie pessimistischer?).

7 P. Dekker en J. den Ridder, ‘Slotbe-
schouwing’, in: P. Dekker en J. den 
Ridder (red.), Stemming onbestemd. Den 
Haag: scp, 2011, pp. 173-185.

8 Burgerperspectieven 2012|3, pp. 10-12; 
Burgerperspectieven 2013|2, pp. 33-35. 
Wordt gevraagd naar positieve kanten 
van de economische crisis, dan komen 
geënquêteerden en focusgroepdeel-
nemers ook wel met zaken als meer 
gemeenschapszin, maar dat lijkt vaak 
meer bedacht dan ervaren.
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Commissioner Hans van Vliet is de comman-

dant van het Leger des Heils in Nederland. 

Een organisatie waar, naast de 5000 heilssol-

daten, zo’n 5500 professionele medewerkers 

actief zijn in de zorg- en welzijnsbranche. 

Daarnaast werken er voor het Leger des Heils 

nog eens ongeveer 5000 vrijwilligers. Passie 

vormt voor Van Vliet de grootste drijfveer in 

zijn leiderschap, en: ‘Je moet niet altijd den-

ken dat je het beter weet.’

‘We leven in een tijd waarin de invloed 

van de christelijke traditie steeds minder 

wordt. En daarmee ook het aanspreken van 

de samenleving vanuit de christelijke mo-

raliteit. Toch willen we vanuit het Leger des 

Heils onze missie blijven vervullen. Onze 

boodschap is gebaseerd op de Bijbel. Onze 

dienstverlening wordt gestimuleerd door de 

liefde tot God. Onze opdracht is het Evange-

lie van Jezus Christus te prediken en in Zijn 

naam menselijke nood te lenigen zonder 

enige vorm van discriminatie. We zijn een 

van de weinige organisaties die de mouwen 

dagelijks opstropen voor de grote groep 

kansarmen in onze samenleving, en ik zou 

wensen dat dat meer gebeurt. Als we bijvoor-

beeld weten dat bijna twee miljoen Neder-

landers zich eenzaam voelen, dan kunnen 

we niet achter onze voordeuren wegkruipen. 

En daarom kloppen we op deuren en roepen 

we door brievenbussen. Samenleven doe je 

nu eenmaal niet alleen.’

* * *

Als leider van het Leger des Heils in Neder-

land is het volgens de commandant absoluut 

nodig om de ontwikkelingen binnen de or-

ganisatie en in de samenleving op de voet te 

volgen. ‘Het Leger des Heils is er voor de an-

der. Dat betekent dat je moet weten wat er om-

gaat in die ander. Wat er speelt in zijn of haar 

leven. De mensen bij het Leger des Heils vor-

men eigenlijk de “sociale thermometer” van 

Hans	van	Vliet	(1952)

Commandant van het Leger des Heils in Neder-
land en Tsjechië.

INtermezzo
Hans van Vliet

‘Je moet als leider niet altijd denken dat 
je het beter weet’

Fo
t

o
:	O

m
r

o
e

p	
M

a
x

,	
M

ik
e

	R
o

e
lo

fs

B_BOOM086-3_CDV 2013 nr 3   48 30-09-2013   11:42:54



Christen Democratische Verkenningen | Herfst 2013

49INtermezzo
Nederland. Zij constateren ontwikkelingen, 

signaleren noden en vertalen dat naar dage-

lijks handelen. Daar moet ik van op de hoogte 

zijn. Ik moet ervoor zorgen dat die kennis 

bij mij op tafel ligt. Die betrokkenheid is een 

onmisbaar aspect van mijn rol. Ik moet erbij 

zijn, het land in trekken om mee te maken wat 

er in de praktijk van onze driehonderd afde-

lingen en korpsen gebeurt. Alleen zo kan ik 

leidinggeven. Midden tussen onze mensen en 

niet vanuit een ivoren toren.’

* * *
Van Vliet is geen man van overhaaste be-

slissingen. ‘Als er beslissingen genomen 

moeten worden, is het beter om zaken “een 

nachtje onder het kussen” leggen. Door te 

snel te besluiten, kun je namelijk een hoop 

ellende veroorzaken. En je moet goede 

mensen inzetten. De juiste man of vrouw 

op de juiste plek. Leidinggevenden hebben 

ook hun tekortkomingen. Ik ben me daar-

van heel goed bewust. Je moet niet altijd 

denken dat je het beter weet. Als je je laat 

omringen door professionals die uitblin-

ken op hun eigen terrein, kun je samen de 

klus klaren.’

Als commandant van het Leger des Heils 

kan Van Vliet nooit ergens anoniem ver-

schijnen. Zijn uniform ‘verraadt’ altijd zijn 

afkomst en rang. ‘Het is soms prettig om 

vanuit de anonimiteit te werken, maar ik 

heb gemerkt dat ons uniform veel deuren 

opent. Ik krijg op grond van het dragen van 

mijn uniform vaak een podium om onze vi-

sie op mens en samenleving te delen met an-

deren. Dat is uniek. Er is geen ceo in de we-

reld te vinden die op basis van verschijning 

een podium krijgt aangeboden.’

De commandant is ervan overtuigd 

dat niet alleen zijn kwaliteiten hem op de 

plaats hebben gebracht waar hij nu is. ‘De 

basis voor wie ik ben en wat ik doe, ook als 

leider, ligt in mijn geloof in Christus. Het 

is Zijn leiding die ervoor gezorgd heeft dat 

ik op deze plek zit. Niet alleen om te mana-

gen, maar ook om ervoor te zorgen dat we 

samen onze hand blijven uitstrekken naar 

de ander.’

‘Ik moet erbij zijn, het land 
in trekken om mee te maken 
wat er in de praktijk van onze 
afdelingen en korpsen gebeurt’
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Zelfs	een	verstokt	kluizenaar	kan het nauwelijks zijn ontgaan: de 
homo economicus is dood. Tegenwoordig heeft elke boekhandel van enige 
omvang een plank vol populairwetenschappelijke boeken waarin met sta-
pels onderzoek wordt aangetoond dat de mens van vlees en bloed absoluut 
niet voldoet aan het beeld van de rationele beslisser uit de klassieke eco-
nomie. Bekende voorbeelden zijn de boeken van Thaler en Sunstein, van 
Kahneman en van Dijksterhuis.1 (En als het een goede boekhandel is, staat 
ook de wrr-publicatie De menselijke beslisser in de schappen.) Ik ga die 
publicaties hier niet samenvatten, maar wil me richten op één bevinding 
die relatief weinig aandacht heeft gekregen, namelijk dat mensen niet 
(alleen) maar worden gedreven door eigenbelang, maar hun keuzes (ook) 

De homo economicus is dood, 
maar de overheid verzuimt 
hem te begraven

De auteur is senior onderzoeker bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regerings-
beleid en medeauteur van WRR-verkenning De menselijke beslisser. Over de psycho-
logie van keuze en gedrag.

De overheid lijkt er dikwijls van uit te gaan dat mensen uit-
sluitend geïnteresseerd zijn in de eigen portemonnee. Maar 
de mens is geen koele homo economicus en wordt niet alleen 
maar gedreven door eigenbelang en financiële prikkels, zo 
blijkt uit onderzoek. Het is in zekere zin een selffulfilling pro-
phecy: als de overheid mensen behandelt als calculerende 
burgers, wórden het ook calculerende burgers. De nadruk in 
het overheidsbeleid zou minder moeten liggen op individuele 
winstmaximalisatie en meer op betekenisvolle sociale ver-
banden en maatschappelijke participatie.

door Will Tiemeijer
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baseren op bekommernis om anderen en gevoelens van rechtvaardigheid. 
Als je kijkt naar de wereld van beleid en politiek zou je dat niet zeggen. 
Veel beleid lijkt ervan uit te gaan dat mensen uitsluitend geïnteresseerd 
zijn in de eigen portemonnee. Willen we dat burgers zuiniger omgaan met 
energie? Geef dan subsidie op woningisolatie. Willen we rekeningrijden 
aan de man brengen? Gebruik dan het argument dat daardoor de gemid-
delde autorijder goedkoper uit is. Hebben we meer leraren nodig? Verhoog 
dan de salarissen. En in verkiezingstijd wordt de strijd om de kiezersgunst 
vaak gevoerd met ‘koopkrachtplaatjes’. Lang leve de homo economicus!

Sociale	dieren

Het is een klassieke discussie: is de mens werkelijk begaan met andermans 
lot, of is dat slechts een dun laagje beschaving dat moet verhullen dat 
zodra het er echt op aankomt, hij zelfzuchtig is en enkel geïnteresseerd 
in zijn eigen overleven? ‘Scratch an altruist and watch a hypocrite bleed’, 
schrijft Ghiselin.2 Tegen deze nihilistische visie heeft de – inmiddels we-
reldberoemde – primatoloog Frans de Waal zich met hand en tand verzet. 
De titels van zijn boeken maken de inzet duidelijk, zoals Van nature goed 
en Een tijd van empathie.3 Volgens De Waal hebben mensen (en sommige 
andere primaten) in de loop van de evolutie de beschikking gekregen over 
een natuurlijk vermogen om lief te hebben, empathie en sympathie te erva-
ren en spontaan hulp te bieden aan anderen in nood.

Dat is ook logisch. Prehistorische mensen konden voor hun overleven 
niet zonder de hulp van anderen. Daarom hebben genen die samenhan-
gen met sociaal gedrag een relatief grote kans om te worden doorgegeven 
aan volgende generaties. De evolutie is een survival of the fittest, maar het 
laatste woord moet wel correct begrepen worden, namelijk als: het best 
toegerust voor de eisen van zijn omgeving. Voldoende geneigdheid tot 
prosociaal gedrag biedt een adaptief voordeel. Andere aanwijzingen voor 
het sociale karakter van mensen schuilen in spraakmakende wetenschap-
pelijke ontdekkingen van de laatste jaren. Zo helpen spiegelneuronen ons 
te verplaatsen in de gevoelens van een ander,4 en bevordert de neuropep-
tide oxytocine dat we ons verbonden voelen met anderen.5 Omdat sociale 
uitsluiting zo levensbedreigend was, leidt dit nog steeds letterlijk tot een 
pijnreactie in de hersens,6 en langdurig isolement heeft dan ook ernstige 
geestelijke en lichamelijke gevolgen.7

So far so good. Hiermee is echter nog niet de vraag beantwoord of proso-
ciaal gedrag werkelijk getuigt van altruïsme, of dat het slechts een hogere 
vorm van egoïsme is, waarin het de helper enkel te doen is om de voorde-
len die dergelijk gedrag hemzelf opleveren, zoals de kans op overleven 
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of ‘het goede gevoel’ dat men krijgt van anderen helpen. Over de vraag of 
altruïsme echt bestaat, wordt in de wetenschap al lang gekibbeld. Er zijn 
diverse, soms nogal gecompliceerde experimenten gedaan om daarop een 
antwoord te verkrijgen. Een proefpersoon wordt bijvoorbeeld geconfron-
teerd met iemand van wie een moreel appel tot hulp uitgaat (bijvoorbeeld 
een medestudent die onlangs een verkeersongeluk heeft gehad en daarom 
hulp nodig heeft bij het studeren). Vervolgens wordt de mate gevarieerd 
waarin de proefpersoon kan ontsnappen aan dit appel (men kan bijvoor-
beeld de kans variëren dat de proefpersoon later deze medestudent nog zal 
ontmoeten). De vraag is nu: is de proefpersoon bereid het ‘zielige geval’ te 
helpen? Als mensen alleen worden gemotiveerd door zelfzuchtige overwe-
gingen, zullen zij daartoe minder geneigd zijn als er een eenvoudige ont-
snappingsmogelijkheid is. Als zij echter worden gedreven door waarlijk 
altruïstische motieven, zou het geen verschil moeten maken of die ‘escape’ 
wel of niet aanwezig is. Dat laatste lijkt inderdaad het geval te zijn.8

Alle onderzoek overziend, lijkt het erop dat waarlijk altruïstisch gedrag 
toch echt bestaat.9 De psycholoog Miller spreekt zelfs van de ‘mythe van 

het eigenbelang’. Natuurlijk lijkt het 
soms alsof mensen alleen maar wor-
den gedreven door eigenbelang. Dat 
komt echter niet doordat mensen 
enkel zelfzuchtig zouden zijn, maar 
doordat de (westerse) samenleving 
is doortrokken van een norm die 
stelt dat zolang je eigen belangen 
niet in het geding zijn, het ongepast 
is je met andermans zaken te be-

moeien. Net zoals economen leren dat het ‘rationeel’ is om alleen je eigen-
belang na te streven, zo leren wij allen om ons niet met andermans zaken 
te bemoeien als er voor onszelf niets op het spel staat. ‘Mind your own busi-
ness.’ Hierdoor kunnen altruïstische impulsen worden verhuld.10

Crowding	out

Mensen worden dus niet alleen maar gedreven door financiële prikkels. 
Sterker nog, uit onderzoek blijkt dat het belonen van prosociaal gedrag 
contraproductief kan uitpakken. Als men bijvoorbeeld vrijwilligerswerk 
financieel gaat belonen, is het mogelijk dat de geneigdheid tot dit gedrag 
niet toeneemt maar juist afneemt. Door de introductie van de financiële 
prikkel krijgt het gedrag namelijk een andere betekenis. Het is niet langer 
lovenswaardig gedrag waartoe mensen intrinsiek zijn gemotiveerd, bij-

Net zoals economen leren dat 
het ‘rationeel’ is om alleen je ei-
genbelang na te streven, zo leren 
wij om ons niet met andermans 
zaken te bemoeien als er voor 
onszelf niets op het spel staat
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voorbeeld uit gemeenschapszin, maar slechts een financiële transactie die 
wordt ingegeven door eigenbelang.11 Een vaak aangehaald voorbeeld van 
een dergelijk contraproductief effect is een onderzoek naar een Israëlisch 
kinderdagverblijf. Dat wilde voorkomen dat ouders hun kinderen te laat 
kwamen ophalen, en introduceerde daarom een kleine boete op te laat af-
halen. Het onverwachte gevolg was echter dat hierdoor juist minder ouders 
op tijd kwamen. Door de introductie van de boete veranderde het op tijd 
afhalen van de kinderen van een morele plicht in een economische transac-
tie; de ‘plicht’ kon voortaan zonder schuldgevoel worden afgekocht.12 On-
derzoekers spreken van crowding out. De prosociale motieven worden uit-
gedreven. Er vindt een ‘monetarisering’ van het gedrag plaats, waardoor 
men er juist minder toe geneigd is. En het vervelende is dat de omgekeerde 
route veel moeilijker is. Wanneer mensen een bepaald gedrag eenmaal 
beschouwen als een gedrag dat men met financiële prikkels kan reguleren, 
is het moeilijk om de klok terug te draaien en hen weer zover te krijgen het 
gewenste gedrag als ‘morele plicht’ te beschouwen.

Een	rechtvaardige	verdeling

De spanning tussen eigenbelang en collectief belang is ook veelvuldig on-
derzocht in spelexperimenten. Een bekend voorbeeld is het public goods-
spel. Daarin krijgt een groep mensen een bepaald budget dat gelijkelijk 
onder de spelers wordt verdeeld. Vervolgens kan elke speler het totale bud-
get van de groep vergroten door een (deel van) zijn aandeel te ‘investeren’ in 
een collectieve pot. De spelleider verdubbelt daarna het bedrag in de pot, en 
vervolgens wordt het totaal weer gelijkelijk verdeeld over alle spelers. Wat is 
nu voor een individuele en zelfzuchtige speler de meest rationele strategie? 
Niets bijdragen aan de pot. Dan maak je immers geen kosten, maar je deelt 
wel in de winst uit de inleg van anderen. Onderzoek laat echter zien dat de 
meeste mensen in eerste instantie wel degelijk geneigd zijn zelf bij te dragen 
aan de gezamenlijke pot. Pas wanneer ze zien dat anderen kiezen voor de 
egoïstische strategie, stappen zij ook daarop over. Niemand wil gekke Hen-
kie zijn. Men ergert zich ook aan dergelijk freeridergedrag. Als het spel de 
mogelijkheid kent om free riders te straffen, gebeurt dat veelvuldig, zelfs als 
het uitdelen van die straf alleen maar geld kost.13

Een ander bekend spel is het ultimatumspel. Dat wordt gespeeld door 
twee personen. De één wordt aangewezen als ‘de verdeler’ en de andere 
als ‘de ontvanger’. De verdeler krijgt een bedrag, zeg tien euro, en mag dit 
bedrag naar eigen goeddunken verdelen over hemzelf en de ontvanger. Hij 
kan bijvoorbeeld zelf zeven euro houden en de ontvanger drie euro geven. 
Als de ontvanger het bod accepteert, mogen de beide spelers het bedrag 
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houden, maar als de ontvanger het bod niet accepteert, moet de verdeler 
al het geld teruggeven aan de spelleider. Wat is nu voor zelfzuchtige deel-
nemers aan dit spel de voordeligste strategie? Als mensen strikt rationeel 
zouden zijn, zou de verdeler zo veel mogelijk zelf moeten houden, en 
slechts één euro aan de ontvanger geven. Op zijn beurt zal de ontvanger 
dit bod accepteren, want ook al krijgt hij maar één euro, dat is nog altijd 
beter dan niets. Zo blijkt het echter niet te gaan. Experimenten wijzen 
steeds weer uit dat een dergelijk minimaal bod niet wordt geaccepteerd. 
Kennelijk vinden ontvangers een laag bod zo oneerlijk dat ze liever de 
verdeler straffen door ervoor te zorgen dat hij niets krijgt, dan zelf die mi-
nimale winst te incasseren. Gelukkig blijken zulke scheve verdelingen in 
de minderheid. Het blijkt namelijk dat de meeste verdelingen slechts iets 
lager dan fiftyfifty zijn.14 Kennelijk wordt ook de verdeler gedreven door 
gevoelens van rechtvaardigheid, of anticipeert hij erop dat een laag aanbod 
niet zal worden geaccepteerd. Dit ‘irrationele’ gedrag lijkt universeel te 
zijn. Je komt het in allerlei culturen tegen15 en ook bij zeer hoge bedragen 
(bijvoorbeeld ter hoogte van driemaal een maandsalaris).16 Gevoelens van 
rechtvaardigheid spelen dus wel degelijk een rol.

‘Irrationeel’	stemmen

Ook bij verkiezingen draait het om de spanning tussen eigenbelang en 
algemeen belang. Kies je voor de partij die het best is voor het land, of voor 
de partij die het best is voor je eigen portemonnee? Vaak wordt gedacht dat 
kiezers vooral kijken naar het laatste. Men spreekt van pocketbook voting. 
Maar hoe vanzelfsprekend het ook mag lijken dat mensen in hun politieke 
attitudes uitgaan van hun (financiële) eigenbelang, er is nauwelijks em-
pirische steun gevonden voor deze veronderstelling. Op basis van tiental-
len onderzoeken concluderen Sears en Funk dat ‘self-interest ordinarily 
does not have much effect on the mass public’s political attitudes […] the 
general public thinks about most political issues, most of the time, in a 
disinterested frame of mind.’17 (Er is slechts één uitzondering, namelijk 
als het specifiek over belastingverhoging of -verlaging gaat. Alleen dan is 
zo volstrekt ondubbelzinnig welk persoonlijk belang er op het spel staat, 
dat dit een rol begint te spelen in het politieke oordeel.) De praktijk toont 
dan ook geregeld ‘irrationeel’ stemgedrag. Mensen die weinig verdienen 
of werkloos zijn, stemmen geregeld op rechtse partijen die een beleid voor-
staan dat hun financieel-economische positie waarschijnlijk zal schaden, 
en mensen met riante inkomens stemmen soms op een linkse partij die 
hun beurs zeker niet zal spekken.
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Opdringen	van	mensbeelden

Van welk mensbeeld willen we eigenlijk uitgaan? Elke overheidssturing 
gaat onvermijdelijk gepaard met een bepaalde theorie over wat burgers 
drijft. Zoals gezegd wordt in veel beleid op mensen het beeld geprojec-
teerd van de homo economicus. Dat is geheel in overeenstemming met het 
advies van David Hume. Die schreef al in 1754 dat ‘in contriving any system 
of government […] every man ought to be supposed a knave and to have no 
other end, in all his actions, than private interest’.18 Inmiddels is duidelijk 
dat deze veronderstelling vaak niet klopt. Wat gebeurt er als de overheid 
desondanks toch uitgaat van dit mensbeeld? Eén mogelijkheid is natuur-
lijk dat het beleid mislukt. Een andere mogelijkheid is dat het beleid slaagt 
doordat mensen zich gaan voegen naar het geprojecteerde beeld.

Zou dat inderdaad kunnen gebeuren? Dat is zeker niet uitgesloten, zo 
leert onderzoek onder economiestudenten. Zij worden in hun opleiding 
dagelijks geconfronteerd met de stelling dat het nastreven van eigenbe-
lang rationeel is. Heeft dat effect op hun bereidheid tot coöperatie? Het 
lijkt er wel op. Eerstejaars economiestudenten blijken in een public goods-
spel vaker te kiezen voor de freerideroptie dan andere eerstejaars.19 Ook 
zijn ze in het ultimatumspel ‘rationeler’ dan niet-economiestudenten. Als 
een economiestudent de verdeler is, biedt hij de ontvanger gemiddeld een 
lager aandeel, en als hij de ontvanger is, is hij eerder geneigd een laag aan-
deel te accepteren.20 Economiestudenten kiezen dus vaker zelfzuchtig. De 
grote vraag is hoe dit komt. Wordt dit veroorzaakt door zelfselectie (ofwel: 
zijn mensen die economie gaan studeren reeds ‘van nature’ zelfzuchti-
ger?), of is er sprake van een ‘leereffect’? Voor beide hypothesen is empi-
rische evidentie gevonden.21 Het is echter vooral de bevestiging van de 
tweede hypothese die hier relevant is. Mensen kunnen zich blijkbaar gaan 
gedragen conform de modellen die op hen worden geprojecteerd.

Moeten we ons een dergelijk 
mensbeeld laten opdringen? Met 
enige regelmaat verschijnen er cul-
tuurpessimistische beschouwingen 
over de leegheid van het leven in 
een systeem dat het authentieke 
van mensen niet respecteert en dat 
hen in een wezensvreemde logica 
dwingt. Wanneer de overheid bur-

gers eenzijdig benadert als homo economicus, kan dat ertoe leiden dat zij 
keuzes maken die haaks staan op hun ware gevoelens en voorkeuren, en tot 
het nastreven van doelen die hun niet werkelijk bevrediging schenken. Ge-

Wanneer de overheid burgers 
eenzijdig benadert als homo 
economicus, kan dat ertoe leiden 
dat zij keuzes maken die haaks 
staan op hun ware voorkeuren
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luksonderzoek wijst bijvoorbeeld uit dat wanneer de overheid het subjec-
tief welbevinden van burgers tot uitgangspunt zou nemen, haar beleid er 
vermoedelijk anders uit zou zien. De nadruk zou minder liggen op indivi-
duele winstmaximalisatie en meer op betekenisvolle sociale verbanden en 
maatschappelijke participatie.22 Maar ook wie betogen over vervreemding 
en geluk te zweverig vindt, zou zich zorgen moeten maken over de onder-
zoeksbevinding dat financiële prikkels ertoe kunnen leiden dat intrinsieke 
drijfveren tot prosociaal gedrag worden uitgedreven. Het betreffende 
gedrag wordt niet langer gereguleerd door sociale normen maar door een 
kosten-batencalculatie, met meer zelfzuchtige keuzes als resultaat. Het is 
in zekere zin een selffulfilling prophecy. Als de overheid mensen behandelt 
als calculerende burgers, dan wórden het ook calculerende burgers. Of 
zoals Frey concludeert: ‘A constitution designed for knaves tends to drive 
out civic virtues.’23

Besluit

Hoe moet het dan wel? Als het gaat om de vraag hoe de overheid een be-
paald specifiek gedrag kan bevorderen – bijvoorbeeld meer mantelzorg of 
een zuiniger omgang met energie –, dan is er geen ‘one size fits all’-oplos-
sing. Op veel beleidsterreinen spelen meerdere gedragsmotieven een rol, 
zowel financiële motieven als overwegingen van moraliteit of rechtvaardig-
heid. Wat de relevante motieven en hun onderlinge krachtsverhoudingen 
zijn, zal van geval tot geval verschillen. Het beste advies aan beleidsmakers 
is daarom: zoek het uit! Ga nooit bij voorbaat uit van de common wisdom 
over wat mensen zou bewegen, maar begin elke beleidsontwikkeling met 
grondig onderzoek naar de relevante drijfveren van de doelgroep.

Dan het mensbeeld dat de overheid ons opdringt. We leven in cynische 
tijden. Wie het publieke debat volgt, krijgt de indruk dat Nederlanders 
enkel worden gedreven door materieel eigenbelang, en bovendien geneigd 
zijn tot alle kwaad, in casu fraude. Niet alleen beschouwen veel burgers 
alle politici als zakkenvullers, maar kennelijk is het omgekeerde ook het 
geval. Het zou mij persoonlijk een lief ding waard zijn als de woorden en 
daden van de overheid zouden getuigen van een rijkere visie op de mens. 
Meer aandacht voor noties als betrokkenheid op anderen en rechtvaardig-
heid lijkt me hard nodig. Het empirisch onderzoek dat in dit artikel werd 
behandeld, maakt aannemelijk dat hierdoor de politiek herkenbaarder zal 
worden voor mensen, en wellicht zo kan helpen politieke vervreemding te-
gen te gaan. Bovendien wordt daardoor altruïstisch of idealistisch gedrag 
niet langer impliciet veroordeeld als een vorm van irrationaliteit, maar 
gelegitimeerd en genormaliseerd. Wat Balkenende met zijn normen-en-
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waardenverhaal destijds goed zag, is dat het in politiek om meer gaat dan 
alleen geld. Helaas verviel zijn initiatief al snel tot een exercitie in het dis-
ciplineren van mensen die zich ‘onfatsoenlijk’ gedragen. Wat mij betreft 
gaat een volgende aflevering van dit debat niet over de normen en waarden 
van de burgers, maar over de normen en waarden die politici in hun woor-
den en daden uitdragen, en over de vraag of dat wel de juiste zijn.
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Onder	deze	cdv-bundel	ligt	een	prangende	vraag: waarom profi-
teert het cda niet van de ongerustheid van veel mensen over de publieke 
moraal? Sinds jaar en dag staan ‘normen en waarden’ nummer één op de 
problemenlijst van burgers, meestal ook nog eens gevolgd door crimi-
naliteit en onveiligheid. Recent zijn deze grootste problemen weliswaar 
afgelost door de economische crisis, maar toch: veel mensen vinden dat het 
schort aan onze moraal, terwijl de partij van de normen en waarden steeds 
kleiner wordt. Hoe kan dat nu?

Het	beschavingsdefensief

In De improvisatiemaatschappij heb ik onder de noemer ‘het nationale 
beschavingsdefensief ’ het volgende antwoord op die vraag gegeven.1 In 
zijn kern is de oproep tot fatsoen, waarden en normen (want het moest 
opeens omgekeerd) een referentie aan het verleden. Het verwoordt de 
heimwee naar een ‘heartland’, dat wil zeggen naar een toestand van har-

Publieke moraal van onderop

De auteur is algemeen directeur van het Verwey-Jonker Instituut en bijzonder 
hoogleraar Veiligheid & burgerschap aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij nam 
deel aan het Van waarde-project van de Wiardi Beckman Stichting.

In de roep om fatsoen klinkt het verlangen door naar een 
wereld die misschien wel nooit heeft bestaan. De huidige 
netwerkmaatschappij kent geen vanzelfsprekende waar-
den en normen meer. Onze sociale orde ontstaat meer dan 
ooit van onderop in plaats van van bovenaf. Politici past 
dus niet langer de rol van zedenmeester. Een normatieve 
politiek heeft alleen kans van slagen op basis van empa-
thie, wederkerigheid en het uitdagen van mensen door hun 
idealen te prikkelen.

door Hans Boutellier
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monie die nooit bestaan heeft. Geen offensief, maar een defensief dus.
Deze conservatieve stellingname heeft, in ieder geval in Nederland, 

nooit tot een systematische politiek geleid. Zij geeft onvoldoende richting 
voor de actuele problemen om uit te groeien tot geloofwaardige politiek.

Ik zou zelfs durven stellen dat de agendering van ‘fatsoen’ een bijdrage 
heeft geleverd aan de opkomst van het populisme waarin de onvrede domi-
neert. Het beschavingsdefensief vloeit voort uit een romantisch verlangen 
naar een ideaal dat in het verleden wordt geprojecteerd. Het ligt ten grond-
slag aan het cultuurpessimistische lustgevoel. Het is lekker om te vertellen 
dat niets deugt, in de stellige overtuiging dat het vroeger beter was. Het 
voedt de houding van ‘tegen zijn’: tegen de elite (zakkenvullers), tegen de 
buitenlanders (onaangepast), tegen de criminelen (ordeverstoorders), te-
gen Europa (grenzeloos), tegen de kunsten (cultuurondermijners), eigen-
lijk tegen alles wat ‘mijn’ overzichtelijke beeld van recht en orde verstoort. 
De fatsoensagenda heeft dus wel electorale potentie, maar niet als je ook 
nog aan serieuze politiek wilt doen. Juist de combinatie van beide brak het 

cda op. Morele politiek zal moeten 
aansluiten bij de sociale structuur 
en politieke thema’s van vandaag.

In deze bijdrage zal ik de stel-
ling innemen dat het ideaal van 
een gedeeld waarden-en-normen-
systeem niet past bij de sociale 
structuur van de huidige samen-

leving. Het deductieve beeld van waarden, die richtinggevend zijn voor 
normen, die vervolgens restricties opleggen aan het handelen, staat 
naar mijn idee haaks op de wijze waarop de huidige samenleving is ge-
ordend. Publieke moraal komt definitief niet langer van boven (dat is 
altijd al een kwestie geweest), maar heeft alleen richtinggevende bete-
kenis als zij ‘van onderop’ wordt georganiseerd en ervaren. Het kernar-
gument achter deze stelling is de transformatie van de samenleving in 
de afgelopen decennia van collectieve identiteiten naar netwerken. De 
huidige samenleving is geen Gemeinschaft en zelfs steeds minder een 
Gesellschaft. We zouden eerder moeten spreken van een Netzschaft, als 
dat geen niet-bestaand Duits was. We leven in een onbegrensde wereld 
van connecties en vertakkingen die oneindig veel ingewikkelder lopen 
dan in grote collectieven (zoals de Nederlandse zuilen, of de rangen en 
standen van weleer). Wat is in zo’n sociale orde publieke moraal dan 
nog?

Morele politiek zal moeten 
aansluiten bij de sociale 
 structuur en politieke  
thema’s van vandaag
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Sociale	ordening

De vraag hoe sociale orde tot stand komt is klassiek filosofisch, en ligt zelfs 
ten grondslag aan het ontstaan van de sociologie. In de loop der geschiede-
nis zijn er diverse kandidaten voor aangewezen. Of beter: er zijn diverse 
krachten zeer succesvol geweest bij de organisatie van onze samenleving. 
Een van de sterkste kandidaten was God. Tot ver na de middeleeuwen 
was een samenleving zonder zijn sturing ondenkbaar. Dit is indringend 
beschreven door de Canadese filosoof Charles Taylor in A secular age.2 
Het seculiere tijdperk, dat zijn wortels heeft in de renaissance, bracht 
andere ordescheppers in stelling. In de eerste plaats is daar de staat, met 
bijbehorende politieke macht. Volgens Thomas Hobbes (1588-1679), en in 
mildere vorm John Locke (1632-1704), is een geordende samenleving zon-
der sturende overheid ondenkbaar. Een ander ordescheppend principe 
wordt geleverd door de markt, de onzichtbare hand (Adam Smith) die door 
concurrentie rond vraag en aanbod zijn organiserende werk doet. Ook de 
wetenschap kan zonder meer een rol claimen, in die zin dat deze sterk rich-
tinggevend is geworden voor de organisatie van vraagstukken.

Vanzelfsprekend zijn religie, overheid, markt en wetenschap nog steeds 
relevante ordenende krachten in onze samenleving. In de sociologie is 
daarenboven altijd veel aandacht uitgegaan naar de civiele samenleving en 
de instituties die deze stutten. Meer recent zijn de media (communicatie!) 
als sociale aanjagers eraan toegevoegd. In verschillende krachtsverhou-
dingen spelen de genoemde kandidaten hun historische rol. Met elkaar 
creëren zij zoiets als ‘de levende publieke moraal’, het geheel van praktij-
ken en opvattingen rond goed en kwaad. Praktijken en opvattingen die per-
manent verschuiven, en tegelijk diepe wortels hebben. Er is in de laatste 
decennia echter iets gebeurd waardoor alles op zijn kop lijkt te zijn gezet. 
Deze verandering is door de socioloog Manuel Castells in drie dikke delen 
geanalyseerd onder de noemer The information age: informatie is de nieu-
we grondstof voor de huidige samenleving.3 Hij schreef dit volumineuze 
werk in het midden van de jaren negentig, nog voor de internetrevolutie. 
De door hem beschreven opkomst van de netwerksamenleving is sinds die 
tijd geradicaliseerd door internet, met zijn zoekmachines en sociale pro-
gramma’s (Facebook, Twitter en dergelijke).

De betekenis van deze digitale revolutie kan naar mijn idee nauwelijks 
overschat worden. Zij leidde tot onbegrensde connectiviteit, permanente be-
schikbaarheid van informatie, transparantie van identiteiten, openbaarheid 
van alles wat maar denkbaar is. Alsof de menselijke geest zich heeft geopen-
baard in al zijn functies en hoedanigheden. De verworvenheden van deze 
revolutie zijn makkelijk weg te strepen tegen de uitwassen – er moet zich 
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nog veel uitkristalliseren en er valt nog veel te regelen. Maar de essentie van 
deze ontwikkeling is dat de massieve collectiviteiten van weleer zijn vervan-
gen door een veel vluchtiger connectiviteit in netwerkstructuren.

De Pools-Britse socioloog Zygmunt Bauman gaat zelfs zover om te 
spreken van ‘liquid modernity’ (zonder het woord netwerk overigens te 
noemen).4 We zijn in een fase aanbeland waarin solide sociale structuren 
zijn opgelost in vloeibare stromen, zonder al te veel geheugen en stabili-
teit. Ik beschouw dat beeld als sterk overdreven. De democratische rechts-
staat en de daarin verankerde instituties van onderwijs, zorg, huisvesting, 
veiligheid en dergelijke staan nog recht overeind. Maar zij staan wel onder 
druk van nieuwe sociale verhoudingen. Deze zijn dusdanig veranderd dat 
een andere sociale morfologie (vormenleer) is aangewezen. Sociale orde in 
onze tijd komt tot stand in de permanente afstemming tussen personen, 
organisaties, instituties, verbanden, landen, bedrijven, gemeenschappen, 
verenigingen, kortom knooppunten. De vraag naar sociale orde verwijst 
in onze tijd naar een continu proces van sociale afstemming. Daartoe heb 
ik het begrip improvisatiemaatschappij geïntroduceerd: een samenleving 
die de kandidaten voor de sociale orde (religie, overheid, markt, civiele 
samenleving, wetenschap, media) doet bewegen in sociale ordening.

Publieke	moralisering

Het hier (te) kort geschetste beeld van de huidige netwerksamenleving is 
niet onproblematisch. Veel solide sociale verhoudingen zijn omvergekegeld. 
Dat geldt zeker ook voor de publieke moraal, die niet meer kan rusten op de 
stabiliteit van de ideologieën, met bijbehorende sociale instituties en ver-
banden van weleer. Zelfs in de wereld van het recht, een van de laatste morele 
bolwerken, zien we een groeiende onrust over waar men goed aan doet. Het 
is dan ook geen wonder dat de roep om waarden, normen, fatsoen, bescha-
ving en moraal zo sterk is gegroeid over de afgelopen decennia. We willen 
richting en gemeenschappelijkheid, maar weten niet waar we deze moeten 
zoeken. Om die reden kwam de aanpak van criminaliteit en onveiligheid zo 
centraal te staan. In veiligheid klinkt de geruststelling van orde in de chaos 
door. Het verklaart het onverzadigbare optreden van Opstelten en Teeven. 
Ze appelleren aan de behoefte om de wereld overzichtelijk te houden. Een 
begrijpelijke wens, die echter averechts uitpakt indien zij louter tot een be-
schavingsdefensief leidt. Het voedt de onvrede en staat vernieuwing in de 
weg. De vvd bijt hier in zijn eigen populistische staart.

De vraag naar publieke moraal is tegen de geschetste achtergrond te be-
grijpen met drie woorden: verlies van vanzelfsprekendheid. We voelen ons 
op drift en zoeken een moreel anker. Het idee van een deductief werkend 
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waarden-en-normensysteem staat echter haaks op de beweeglijke sociale 
ordening van de improvisatiemaatschappij. Actuele publieke moraal is veel 
beter te begrijpen als we haar opvatten als een organisch geheel dat zich 
ontvouwt in praktijken en opvattingen over goed en kwaad. Deze praktijken 

en opvattingen wortelen in de orga-
nisaties en instituties, in bedrijven 
en zorginstellingen, bij de politie en 
in de horeca, in de scholen en op de 
advocatenkantoren, dat wil zeggen 
in het proces van permanente af-
stemming dat onze netwerksamen-
leving kenmerkt. Zoals sociale orde 
verkeerde in sociale ordening, zo 

werd publieke moraal zoiets als ‘moralisering’. De noodzaak om permanent 
te werken aan de publieke moraal is dus niet het probleem maar de oplos-
sing. Waar de vanzelfsprekendheid is verdwenen, is het normatieve gesprek 
in de plaats gekomen. In de scholen, in de media; in de kantoren en in het 
uitgaansleven. Publieke moraal is een zaak van alledag geworden.

Nu is het kwade makkelijker te agenderen dan het goede. In wat we af-
wijzen (wreedheid en vernedering) spreken we elkaar aan met een beroep 
op empathie en wederkerigheid. Verplaats je in de ander! En als je dat on-
voldoende lukt, en het loopt uit de hand, dan is er de wereld van correctie 
en repressie. Opvattingen over ‘het goede leven’ (de klassieke filosofische 
kwestie) liggen in onze samenleving echter moeilijker. Ze zijn radicaal 
geprivatiseerd. We bepalen zelf wat we goed vinden! Toch valt ook hier 
wel een casus te maken voor een meer offensieve morele politiek. Om iets 
‘te vinden’ moeten we ons namelijk wel ontwikkelen. Wat we goed vinden 
moeten we leren, niet door idealen opgelegd te krijgen, maar wel door mo-
gelijkheden voorgelegd en voorgeleefd te krijgen. Idealen veronderstellen 
uitdaging: ‘Wat bezielt jou eigenlijk?’ Daarin kunnen ook de tradities weer 
relevant zijn – niet als natuurlijk goed (de conservatieve stijl), maar als in-
teressante opvattingen, waarover gepraat moet worden. Het vrijelijk kun-
nen kiezen van ‘een bepaald goed leven’ veronderstelt het kunnen afwegen 
van mogelijkheden. Dat het ontbreekt aan de morele vanzelfsprekendheid 
van weleer, betekent juist dat we ons er meer mee moeten bezighouden.

Normatieve	momenten

‘De verloedering’ van omgangsvormen, het verlangen naar morele vanzelf-
sprekendheid en het gemis aan uitdaging voor positieve idealen vormen 
redenen voor bezinning op morele politiek. Tegen deze achtergrond zou ik 

Een deductief werkend waar-
den-en-normensysteem staat 
haaks op de beweeglijke sociale 
ordening van de improvisatie-
maatschappij
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de legitimiteit van een politiek moreel appel willen begrijpen. Er klinkt de 
hoop in door gemeenschappelijke verhalen te ontwikkelen tussen burgers, 
in organisaties en in instituties. Het is de hoop op een herinrichting van de 
morele ruimte, niet als gegeven maar als proces. Daarin schuilt het belang 
van het begrip beschaving. Daarin staat niet wat er moet en wat niet mag 
centraal. Beschaving is veel meer dan dat: zij belichaamt de aanspreking 
van mij tot identiteit, zij stelt vragen naar mijn afwegingen rond goed en 
kwaad, naar mijn idealen over een goed leven, over mijn relaties tot de 
ander. Het beschavingstekort bestaat niet uit het ontbreken van gedeelde 
normen en waarden, maar uit het gevoel ‘niet gehoord te worden’. Het 
schuilt veel meer in de onpersoonlijke instituties, organisaties die niet ook 
van mij zijn, het verweesd zijn, het er niet zo erg toe doen, behalve voor 
mijn directe omgeving.

Beschaving betekent vooral dat er wordt teruggepraat. Niet vrijblijvend, 
maar krachtig en uitdagend. Zoals de Engelse Labour-ideoloog Maurice 
Glasman de centrale opgave van deze tijd eens in een lezing in De Balie for-
muleerde: ‘How do we get more love into the system?’ Het is legitiem om 
burgers uit te dagen in wat ik zou willen noemen ‘normatieve momenten’. 
Maak bijvoorbeeld van het ondertekenen van een huurcontract een ge-
beurtenis waarin ‘betaalbare huisvesting in een leefbare omgeving’ wordt 
aangeboden in ruil voor betrokkenheid bij de buurt. Zorg dat de aanmel-
ding van een kind op school leidt tot aanwezigheid op ouderavonden. En zo 
zijn er vele voorbeelden te geven van actuele morele praktijken. In dergelij-
ke normatieve momenten ontwikkelt zich ‘de sociale continuïteit’ van een 
dynamische samenleving. Het begrip ‘continuïteit’ gebruik ik niet zonder 
reden: de wil om door te gaan is de minimale variant van het algemeen 
belang. Ik pleit voor een normatieve politiek in termen van empathie, we-
derkerigheid en uitdaging. In de empathie schuilt de basale vaardigheid 
zich te verhouden tot de directe omgeving. De wederkerigheid impliceert 

de erkenning van de ander en de 
bereidheid om (terug) te geven. En 
met uitdaging doel ik op ‘het ideaal 
om idealen te prikkelen’.

De netwerkmaatschappij kent 
geen vanzelfsprekende waarden en 
normen die sociale orde realiseren. 
Maar we hebben allemaal belang 

bij de (dynamische) continuïteit van de samenleving voor onszelf en onze 
kinderen. Daarbij hebben we een redelijke consensus over wat we afwijzen, 
maar we kunnen elkaar daarenboven oproepen tot opvattingen over het 
goede leven. De cultuurpolitieke paradox dat we moraal nodig hebben, maar 

Normatieve politiek moet in 
termen van empathie, weder-
kerigheid en uitdaging  
worden opgevat
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geen zedenmeester willen, lost zich op in een houding van uitdaging en 
confrontatie zonder het laatste woord te kunnen of te willen hebben. In de 
relatieve stabiliteit van de instituties en dynamische moraliteit van onderop 
vestigt zich een samenleving die tegelijkertijd chaotisch en geordend is. 
Paradoxalerwijze heeft het van oudsher verzuilde Nederland ervaring met 
de pacificatiestrategie van dialoog en confrontatie die daarbij past.
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Het	laatste	decennium is er steeds meer aandacht voor de noodzaak 
van een ‘opvoeding’ tot democratisch burgerschap. De vraag is: wat houdt 
dat precies in? En: hoe scholen we mensen zo dat zij zich integer gedragen 
en deugdzaam zijn?

In deze bijdrage gaan we allereerst in op de vraag waar de behoefte aan 
burgerschapsvorming vandaan komt. Vervolgens plaatsen we kantteke-
ningen bij het moderne onderwijsconcept. Ten slotte staan we stil bij de 
manier waarop mensen tot deugdzaamheid kunnen worden aangezet.

Modern	levensbesef:	ik	ben	mezelf

Het Nederlandse onderwijs probeert sinds 2006 burgerschapsvorming 
een plek te geven in het onderwijs om langs deze weg een lange traditie 

Deugdelijk onderwijs: over 
opvoeden tot democratisch 
burgerschap

Kuiper is voorzitter van de Besturenraad, centrum voor christelijk onderwijs. 
Boersma is als onderwijskundige verbonden aan de Besturenraad.

De overheid heeft gemeend voor het onderwijs kernwaarden 
van de democratie te moeten formuleren. Het zijn vooral libe-
rale waarden: autonomie van de persoon, gelijkwaardigheid 
van mensen, vrijheid van meningsuiting, verdraagzaam-
heid, en het afwijzen van discriminatie. Deze liberale kern-
waarden zijn onvoldoende om jongeren aan de samenleving 
te binden. Daarvoor is nodig dat de school zelf een gemeen-
schap vormt waarin jongeren ervaren dat zij ertoe doen: de 
school als een ‘pedagogische civil society’.

door Wim Kuiper & Paul Boersma
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van democratie en rechtsstaat te waarborgen. Nederlanders zijn in hoge 
mate zelfbewust en internationaal georiënteerd. En hoewel nationalisme 
en patriottisme de Nederlander niet geheel vreemd is, kreeg het Neder-
landerschap lange tijd geen specifieke aandacht. Vreemdelingen vonden 
ogenschijnlijk relatief gemakkelijk een plek in het land en daar is of was 
Nederland zelfs trots op. Waarin een klein land groot kan zijn. Nederland 
wilde zich ontwikkelen tot een multiculturele samenleving.

Met de komst van grote groepen mensen uit landen als Marokko en Tur-
kije drong zich echter de vraag op wat Nederlanders onderling bindt. Deze 
nieuwe groepen verschillen cultureel nogal van de Nederlandse open en 
seculiere samenleving. Integratie werd zo in toenemende mate een thema. 
Nederland is daarmee een multiculturele samenleving geworden waarin 
burgers moeten (leren) omgaan met verschillen, maar ook een land dat 
zoekt naar vormen van binding.

Tegelijk met de ontwikkeling in multiculturele richting kreeg de sa-
menleving meer en meer individualistische trekken. Mensen ontzuilden 
en de nadruk kwam te liggen op het individu en diens ontplooiing. In veel 
onderwijsdoelstellingen wordt daar nu de nadruk op gelegd. Leraren moe-
ten elk kind recht doen, diens talenten onderkennen, uit de leerling halen 
wat erin zit. Van ouders wordt intussen gevraagd om daarbij partner te zijn 
van de school. De focus ligt op het kind: ‘het kind centraal’. Het gaat dan 
om zelfvertrouwen opbouwen, zelfkennis opdoen, verantwoordelijkheid 
durven nemen, positief gedrag aanleren, respectvol met elkaar omgaan, 
verdraagzaam zijn, flexibel zijn, stressbestendig zijn, je capaciteiten ont-
plooien, onafhankelijk zijn in het denken, je beheersen, jezelf motiveren, 
doorzetten als het tegenzit en je eigen problemen oplossen. Het sleutel-
woord is competentie. ‘Ik ben’, dat vormt de kern van het onderwijs.1

Deze nadruk op het zelf moet worden begrepen tegen de achtergrond 
van de moderne authenticiteitscultuur. Authenticiteit betekent ‘dat ie-
der van ons […] zijn/haar eigen wijze [heeft] om onze menselijkheid te 
realiseren, en het is belangrijk die eigen levenswijze te ontdekken en te 
realiseren, tegenover het zwichten voor aanpassing aan een model dat ons 
van buitenaf wordt opgelegd, door de samenleving, de vorige generatie of 
religieus of politiek gezag.’2 In zekere zin zijn mensen bevrijd en hebben 
zij een grotere verantwoordelijkheid gekregen, maar de moderne eis van 
authentieke zelfontplooiing heeft de mens ook op zichzelf teruggeworpen.

Met de trend van individuele toerusting om je zo goed mogelijk staande 
te houden in onze samenleving, is het ideaal geperfectioneerd dat wij een 
uitgebalanceerd, autonoom en competent individu zijn of worden. Maar 
niet iedereen is daartoe in staat. In zo’n opvoedings- en vormingsklimaat 
zullen vooral zij die daaraan niet kunnen beantwoorden, zich meer en 
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meer kwetsbaar en klein voelen. Wie vangt hen op? Er zit iets meedogen-
loos in het moderne onderwijsconcept. Het onderwijs dat daarop focust, 
mist bovendien een intentionele gerichtheid; waartoe vormt de school 

kinderen eigenlijk? Welke taak heeft 
de leraar om kinderen niet alleen te 
leren zichzelf te redden, maar ook 
om hen te betrekken in een bezield 
verband, hun te leren zich te binden 
in plaats van zich op de vlakte te 
houden, hun bestaan te enten op iets 

wat groter is dan zijzelf, en hun aandacht (dienst) te richten op wat meer 
is dan zijzelf. Door dit soort vragen krijgen wij meer oog voor culturele en 
sociale vorming op scholen.3

Burgerschapsvorming	in	het	onderwijs

De overheid meende dat in het onderwijs een dam moest worden opgewor-
pen tegen te veel multiculturaliteit en individualiteit. Dat gebeurde door 
scholen bij wet te verplichten actief burgerschap en sociale integratie te 
bevorderen. De school moet nu de leerling als toekomstige burger bewust 
maken van de waarde van actief democratisch burgerschap, bevorderen 
dat hij zich meer richt op zijn sociale omgeving en leert samenwerken met 
anderen en andersdenkenden. De overheid vond blijkbaar dat het onder-
wijs zich bewust moest worden van zijn taak om toekomstige burgers te 
betrekken bij de democratische staat (civic education) en bij de sociale om-
geving (civil education).

De vrees voor verlies van de eigen morele waarden en culturele verwor-
venheden (de rechtsstaat, het nationale gevoel, het sociale stelsel) wordt 
door links en rechts gedeeld. Opvallend is echter dat de focus daarbij nogal 
naar binnen is gekeerd. Kosmopolitisch burgerschap krijgt veel minder 
aandacht dan nationaal burgerschap. Hoewel aandacht voor Europa wel 
wordt genoemd in de kerndoelen rond burgerschapsvorming, komen we 
het in de uitwerking ervan nauwelijks tegen. Aan het leren omgaan met de 
diversiteit in de samenleving wordt niet voorbijgegaan, maar de focus ligt 
op een nationale samenleving die mensen met elkaar verbindt.

De gerichtheid op het nationale in burgerschapsvorming lijkt boven-
dien op gespannen voet te staan met de tendens om het onderwijs juist 
meer te internationaliseren. Steeds meer scholen geven onderwijs in het 
Engels en internationale uitwisseling is populair. Nederland moet mee in 
de vaart der volkeren, moet hoog op de pisa-ranglijst staan, en wil zelf ook 
meer internationale studenten aantrekken.

In het moderne onderwijscon-
cept zit iets meedogenloos
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Hoe heeft het Nederlandse onderwijs nu werk gemaakt van burger-
schapsvorming? Impliciet doet het daar al veel aan. Scholen besteden ook 
zonder zo’n wettelijke bepaling met betrekking tot actief burgerschap 
en sociale integratie aandacht aan de sociaal-maatschappelijke vorming 
van leerlingen. Behalve aan de oriëntatie op de waarden die vooral gericht 
zijn op de leerling zelf, wordt in bijna elke school veel waarde gehecht aan 
respect tonen, verdraagzaam zijn, niet discrimineren en oog hebben voor 
duurzaamheid.

Het onderwijs zat dan ook niet te wachten op de wet en heeft er – mede 
omdat er geen duidelijk curriculum is – moeite mee om de vereisten een 
duidelijk gezicht te geven.

De inspectie heeft in de afgelopen jaren vooral gevraagd naar de visie 
die de school heeft op burgerschapsvorming en hoe zij daarover commu-
niceert. Daarbij gaat het ook om de wijze waarop er binnen de school zelf 
ervaringen worden opgedaan met democratisch denken, het omgaan met 
verschillen, en om de wijze waarop de school de leerlingen verbindt met de 
‘kernwaarden’ van de Nederlandse samenleving.

Elementen	van	burgerschapsvorming

slo, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling heeft aanzetten 
gegeven voor een meer planmatige aanpak.4 slo heeft daarbij, anders dan 
de wet mogelijk beoogde, niet het begrip ‘integratie’ willen hanteren, want 
de vraag is dan natuurlijk wie er bepaalt wie waarin moet integreren. In 
plaats daarvan wordt onderkend dat het moet gaan om participatie vanuit 
de eigen identiteit. Participatie is een wezenskenmerk van democratie. 
Persoonlijke identiteit vormt zich in relatie met het participeren aan be-
paalde gemeenschappen en in relatie met de pluriforme samenleving. Wat 
mensen bindt binnen een democratie is vooral dat er recht wordt gedaan 
aan de verschillen tussen mensen. Democratie vormt het kader waarbin-
nen mensen hun verschillen kunnen uithouden.

De inspectie, die ook toezicht houdt op de naleving van het wetsartikel 
over actief burgerschap en sociale integratie, heeft gemeend dat het on-
derwijs daarnaast een aantal kernwaarden van de samenleving moet on-
derwijzen waaraan iedereen zich moet binden. Of daarmee de democratie 
niet juist wordt ingeperkt – je mag kennelijk alleen meedoen als je de kern-
waarden deelt – is een vraag die onzes inziens te weinig wordt gesteld.

De kernwaarden die nu door de inspectie zijn verwoord, zijn vooral 
liberale waarden: autonomie van de persoon, gelijkwaardigheid van men-
sen, vrijheid van meningsuiting, verdraagzaamheid, en het afwijzen van 
discriminatie. Deze waarden gelden voor de verhouding tussen burger en 
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overheid, en zijn hiermee verbreed tot het sociale verkeer tussen mensen. 
Zij ‘verworden’ soms zelfs tot norm. Het afwijzen van discriminatie is bij-
voorbeeld verworden tot een verbod op discriminatie.

De meeste scholen hebben geen moeite met deze definiëring van de 
kernwaarden. Het liberale denken lijkt gemeengoed. Maar binnen een de-

mocratie zouden ook zulke liberale 
waarden niet buiten de discussie 
moeten worden geplaatst. Burger-
schap moet natuurlijk een gemeen-
schappelijk bindend element heb-
ben, maar het benoemen daarvan 
is een zaak van debat, overleg en 

besluitvorming tussen burgers.5 Een onderwijsinspectie die zelf met een 
invulling komt en deze aan scholen oplegt, past hier niet goed bij.

Sommige overheidseisen hebben overigens wel succes. Zo is er in het 
onderwijs waardering voor de invoering van een maatschappelijke stage. 
Dit vooral door christendemocraten voorgestane idee zorgt ervoor dat 
jongeren ervaring opdoen met het verrichten van vrijwilligerswerk, en de 
stage is een succes omdat jongeren de waarde ervan ontdekken: ze doen 
ertoe. Het bevreemdt dan ook dat juist dit aspect nu niet meer mag meetel-
len voor de urenlast die aan het onderwijs wordt opgelegd en dat het geld 
dat scholen ervoor kregen wordt wegbezuinigd.

Sociaal	burgerschap

Ertoe doen, iets voor een ander betekenen en op grond daarvan waardering 
oogsten. Dat zou wel eens de kern kunnen vormen van actief burgerschap 
en sociale integratie. In 2011 heeft Martijn van Oorschot portretten van 
leerlingen van het Waterlant College in Amsterdam (vmbo) gemaakt die 
te maken hebben met dromen van wat ze wilden worden.6 Ze schreven 
daarvoor brieven aan brandweermannen, sporthelden, schoonheidsspeci-
alisten, de minister van Financiën, en stelden daarin de vraag of zij op hun 
werkplek gefotografeerd mochten worden. Uit al die brieven blijkt dat zij 
vooral iets willen betekenen voor anderen. Dit sluit aan bij een algemene 
behoefte van mensen om onbaatzuchtig te handelen, een behoefte die door 
kinderen evenzeer wordt gevoeld.7

In het onderwijs is vooral de waarde ‘respect’ gemeengoed geworden; 
zozeer zelfs dat deze aan kracht verliest. Mensen tonen niet zozeer respect 
voor anderen, maar menen dat zijzelf recht hebben op respect, wat voor 
velen betekent dat ze in hun waarde gelaten willen worden. Respecteren 
betekent inmiddels niet meer waarderen, eerbiedigen en hoogachten, 

Binnen een democratie mogen 
ook liberale waarden niet buiten 
de discussie worden geplaatst
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maar verdragen dat de ander anders is en er verder geen boodschap aan 
hebben. Een voorbeeld van die nivellering van de waarde ‘respect’ is ook de 
veelvoorkomende schoolgidsformulering dat ouders de uitgangspunten 
van een school moeten respecteren als zij die niet kunnen onderschrijven.

Maar ook al kun je kritisch kijken naar de wijze waarop op zich goede 
waarden binnen de scholen (met de focus op de leerling als individu) ver-
taald worden, veel scholen proberen ook te werken aan vormen van sociaal-
maatschappelijke betrokkenheid. Er zijn fairtradescholen, scholen tegen 
racisme, scholen met antipestprotocollen, Vreedzame Scholen…

Een mooi voorbeeld van sociale betrokkenheid van leerlingen bij de 
democratische samenleving vormt de ‘interlevensbeschouwelijke’ viering 
die op Prinsjesdag in Den Haag plaatsvindt, en waar leden van de regering 
en het parlement met belangstellenden en honderden leerlingen samen-
komen. Dit jaar hebben leerlingen van scholen gedichten gemaakt in het 
kader van het thema ‘innerlijke beschaving, leidraad naar vrede’.8

Deugdzaamheid	als	nieuwe	waarde

Hoe kan in dit kader en tijdsgewricht de overdracht van waarden en nor-
men plaatsvinden, en hoe scholen we mensen zo dat zij zich integer gedra-
gen en deugdzaam zijn? De gedachte is dat een democratie vooral gediend 
is bij burgers die op een integere wijze hun verschillende belangen en 
inzichten voor het voetlicht brengen en daarvoor steun zoeken. Hoewel het 
in het publieke domein gaat om een balans tussen de individuele vrijheid – 
die voorop is komen te staan – en het respectvol samenleven met anderen, 
zou het onderwijs zich vooral moeten richten op de karaktervorming. Onze 
samenleving heeft daar nu gelukkig weer oog voor: we willen graag dat 
mensen deugen. We beoordelen bij maatschappelijk falen vooral de inten-
tie waarmee mensen handelden.

Scholen willen in het verlengde hiervan weer nadenken over opvoeden 
tot deugdzaamheid. Deugdzaamheid is ontdaan van de geur van Hierony-

mus van Alphen en er verschijnen 
handreikingen, zoals Doe me een 
deugd, waarin als belangrijke deug-
den voor de basisschool worden 
genoemd: matigheid, eerlijkheid en 
geduld (onderbouw); naastenliefde, 
vriendschap en zorgzaamheid 
(middenbouw); tolerantie, verant-

woordelijkheid en respect (bovenbouw).9 Het betreft dan dus vooral sociale 
deugden.

Karaktervorming en 
deugdzaamheid vormen de 
basis waarop jongeren worden 
betrokken op de samenleving
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Karaktervorming en deugdzaamheid vormen volgens James Kennedy 
de basis waarop vervolgens ook de jongere betrokken wordt op het grotere 
verband van de samenleving. Hij denkt dan aan het bijbrengen van eerbied 
voor het verleden: de erkenning dat wij leven van datgene wat vorige gene-
raties hebben opgebouwd of juist hebben nagelaten te doen. Daarnaast is 
wezenlijk dat we hoop uitstralen, dat we in staat zijn om de toekomst open te 
houden voor onszelf en voor wie na ons komen. En als derde noemt Kennedy 
de liefde; we zijn vooral via de vrijgevigheid met anderen verbonden.10

Besluit:	zelfverwerkelijking	door	de	gemeenschap	te	dienen

In deze op anderen gerichte houding is het vandaag de dag heel wezen-
lijk dat het individu zich daar zelf goed bij voelt. Belangeloosheid is geen 
waarde op zich meer, het is een vorm van zelfverwerkelijking. Leerlingen 
van nu groeien op in een klimaat waarin hun wordt voorgehouden dat zij 
vooral zichzelf moeten dienen. Een in werkelijkheid loodzware taak. Wat 
enorm helpt is dat leerlingen ontdekken dat zij daarbij het meest tot hun 
recht komen als zij betekenis hebben voor anderen. Ook als de voorgege-
ven structuren van sociale samenhang niet meer voorhanden zijn – voor 
veel mensen een zegen, omdat zij zich nu niet meer hoeven te conformeren 
aan wat anderen van hen verwachten – blijken mensen wel degelijk pas tot 
hun recht te komen als ze niet louter op zichzelf zijn gericht. Dat inzicht 
helpt scholen om jongeren ervaringen te laten opdoen met hoe zij van be-
tekenis kunnen zijn. Daarvoor is wel nodig dat leerlingen deel uitmaken 
van een gemeenschap die hun ook oriëntaties biedt op iets wat meer is 
dan zijzelf. Scholen doen dat door zaken aan de orde te stellen die zij van 
waarde en van betekenis achten. Voor christelijke scholen zijn dat vooral 
verwondering over wat is en eerbied voor dat wat kwetsbaar is en om aan-
dacht vraagt. En dat in het besef van afhankelijkheid en met bereidheid tot 
tegenspraak, volhardend zoekend naar wat heel maakt.11 Dat maakt van de 
school een pedagogische civil society.

Scholen zullen een klimaat scheppen waarin leerlingen ervaren dat zij 
gekend worden en ertoe doen, en waarin zij ook ruimte krijgen om fouten 
te maken en steeds opnieuw mogen beginnen. Voor christelijke scholen 
betekent dit dat de leerling zich gedragen weet en niet op zichzelf wordt 
teruggeworpen.

Scholen zullen leerlingen vooral ook uitdagen om eigen antwoorden 
te geven op datgene waarop de school hen oriënteert en op de vragen die 
daarmee worden opgeroepen en op de uitdagingen waarvoor ze gesteld 
worden, om zich zo te engageren. Christelijke scholen zullen hun leerlin-
gen vooral het besef willen meegeven dat zij verantwoordelijkheid kunnen 
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dragen. Het gaat er inderdaad om dat je ertoe doet, ook al kun je daarvan 
zelf de waarde niet ervaren. Zoals Adriaan Roland Holst dichtte: ‘Ik zal de 
halmen niet meer zien / noch binden ooit de volle schoven, / maar doe mij 
in den oogst geloven / waarvoor ik dien…’12
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Wat	mogen	politici	doen	en	zeggen ten aanzien van de morele over-
tuigingen van burgers? Is het niet onvermijdelijk bevoogdend, wanneer 
een politicus zich op het morele vlak begeeft? Ten aanzien van morele 
kwesties bestaan er immers verschil lende opvattingen en er is geen auto-
riteit die zich daarboven kan verheffen. Met welk recht zou de politicus 
kunnen claimen beter te weten wat goed of slecht is dan wille keurig welke 
burger? Zelfs als we geen relativist zijn, en dus niet aannemen dat morele 
juistheid samenvalt met de positie die je inneemt, zullen we te zeer over-
tuigd zijn van het moreel pluralisme om te kunnen aanvaarden dat iemand 
boven de ver scheidenheid van opvattingen en keuzes zou kunnen staan en 
zou kunnen oordelen over de juistheid of onjuistheid van welke overtui-
ging dan ook.

‘De mensen in het land…’:  
over de rol van morele waarden 
in de politiek

De auteur is hoogleraar wijsgerige ethiek aan de Radboud Universiteit Nijmegen 
en aan de Katholieke Universiteit Leuven.

Het politieke debat over waarden wordt ontlopen door twee 
populaire strategieën: overtuigingen worden verstopt achter 
‘feiten en cijfers’ en er wordt aangesloten bij een feitelijke con-
sensus over de waarde van het eigen belang. In politiek opzicht 
zijn dit gevaarlijke strategieën. Datgene wat mensen tot bur-
gers maakt, wordt namelijk ontkend. Ten aanzien van goed 
en slecht, rechtvaardig en onrechtvaardig, zijn we geen kudde, 
maar een menselijke gemeenschap, een gespreksgemeenschap. 
Dat betekent dat waarden per definitie ‘ter discussie staan’, en 
de politiek is precies het forum voor deze discussie.

door Paul van Tongeren
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Natuurlijk: een politicus heeft evenzeer recht op zijn morele overtui-
ging als elke andere burger. En hij mag daarvoor ook uitkomen, ervan ge-
tuigen desnoods, zijn politieke standpunten daarop baseren en daarmee 
beargumenteren. Maar het lijkt zeer de vraag of hij daarmee zijn positie 
versterkt. Want als zijn morele overtuiging niet meer dan ‘een’ overtuiging 
is, één uit vele mogelijkheden, maakt hij het politieke standpunt dat hij 
daarmee kracht wil bijzetten, eerder juist tot ook slechts een particuliere 
mening. Zoals degene die zich beroept op zijn geloof de ongelovigen niet 
zal overtuigen maar hen juist van zich zal verwijderen, zo zal ook een be-
roep op een morele overtuiging binnen het kader van een doorgevoerd 
moreel pluralisme eerder ondermijnend werken op de overtuigingskracht 
van wie medestanders zoekt.

Strategieën

Om succes te hebben lijken dan vooral twee strategieën aangewezen, beide 
zeer ge liefd onder huidige generaties politici. De eerste bestaat erin dat 
men zijn overtuiging verstopt achter ‘feiten en cijfers’. In plaats van te 
spreken over het recht van mensen op een menswaardig leven, over wat 
‘menswaardig’ inhoudt en over de morele rele vantie van de plaats waar je 
geboren bent, spreekt men dan over de veiligheidssituatie in het land van 
herkomst, over aantallen immigranten en noemt men cijfers over de druk 
op de sociale voorzieningen. In plaats van uiting te geven aan verontwaar-
diging over een toenemend gebrek aan solidariteit, spreekt men over stij-
gende zorgkosten, liefst ondersteund met grafieken en tabellen.

De tweede strategie bestaat erin de morele pluraliteit zo veel mogelijk 
te omzeilen door aan te sluiten bij een feitelijke consensus. De grootste 
consensus bestaat waar schijnlijk hierin dat iedereen graag voor zichzelf 
het beste wil. Natuurlijk zijn er verschillende opvattingen over waarin dat 
eigen belang eigenlijk bestaat, en over hoe de zorg ervoor zich dient te 
verhouden tot de zorg voor het belang van anderen. Maar dat neemt niet 
weg dat vrijwel iedereen liever gezond dan ziek is, liever meer midde len te 
besteden heeft dan minder, veiligheid prefereert boven gevaar, enzovoort. 
Dit is ongeveer wat politici doen als ze zich beroepen op ‘de mensen in het 
land’ en op ‘wat die mensen willen’.

Ik denk dat beide strategieën, hoezeer ook schijnbaar verschillend, in 
feite op hetzelfde neerkomen, en dat ze, hoe effectief ze ook mogen lijken 
in het politieke bedrijf, juist in politiek opzicht gevaarlijk zijn.

De eerste strategie werkt slechts zo lang als niemand doorheeft dat 
‘feiten en cijfers’ op zichzelf helemaal niets zeggen. Ze krijgen slechts 
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betekenis door de overtuigingen en de waarden die erin verstopt zitten: 
cijfers over de druk op sociale voorzieningen kunnen op zichzelf even goed 
gebruikt worden als argument voor een verhoging van het budget daar-
voor als voor een verlaging van het aantal mensen dat er een beroep op kan 
doen. Stijgende zorgkosten zijn pas een argument voor wie een mening 
heeft over het belang van zorg en het belang van solidariteit. En in die me-
ning zit de overtuiging. Meningen betreffen de betekenis van de feiten. 
Zonder meningen betekenen feiten daarom helemaal niets. Elk beroep op 
feiten is ‘in feite’ een beroep op de daarin verstopte meningen over wat van 
belang is en in welke mate.

Waarom ‘feiten en cijfers’ dan toch zo vaak een grote overtuigings-
kracht hebben? Waarschijnlijk omdat ze impliciet een beroep doen op 
(en versterkend werken ten aanzien van) een heersende consensus. In 
een samenleving die steeds ‘liberaler’ wordt – en dat betekent in feite: 
een samenleving die steeds meer de vrijheid van het indivi du om zijn 
eigen belangen maximaal te behartigen als centrale waarde beschouwt 
– zullen feiten en cijfers die spreken van een druk op de collectieve 
voorzieningen, vanzelf gelden als argumenten tegen de ontwikkelingen 
die deze druk veroorzaken, als argumenten voor een inperking van de 
solidariteit of minstens als waarschuwende verwijzingen naar de gren-
zen daarvan. Ze krijgen een betekenis vanuit een gedeelde overtuiging, 
die niet geëxpliciteerd hoeft te worden omdat ze als vanzelfsprekend 
geldt, en die, doordat ze niet geëxpliciteerd wordt, nog meer de kracht 
van vanzelf sprekendheid krijgt en zo nog verder versterkt wordt. En 
daarmee zijn we uitgekomen bij de tweede strategie, die aansluit bij de 
grootste feitelijke consensus: de waarde die – uiteraard – gehecht wordt 

aan het eigen belang.
Waarom noem ik beide strate-

gieën politiek gevaarlijk? Het duide-
lijkst is dat zichtbaar bij de tweede 
strategie. Door aan te sluiten bij de 
feitelijke consensus over de waarde 
van het eigen individuele belang, 
wordt datgene wat mensen tot bur-
gers maakt, dat wil zeggen tot lid 

van en betrokken op een politieke gemeenschap, ontkend. Politici die men-
sen aanspreken op hun eigen individuele belang (en dat geldt eigenlijk 
voor al die politici die argumenteren met verwijzing naar ‘wat de mensen 
in het land willen’) ondermijnen in feite het burgerschap van die mensen.

Politici die mensen aanspreken 
op hun eigen individuele belang 
(‘De mensen in het land!’)  
ondermijnen in feite het  
burgerschap van die mensen
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Kloof	tussen	individu	en	burger

Er wordt wel geklaagd over de kloof tussen ‘politiek en burger’, maar dat is 
een verkeerde uitdrukking voor een misverstaan probleem. ‘Burgers’ zijn 
per definitie politieke wezens; ‘burgerschap’ is een politieke hoedanig-
heid. Als (of voor zover) mensen ‘burgers’ zijn, zijn ze precies niet meer 
gescheiden van het politieke, maar door en door politiek. Als er een kloof 
bestaat, dan ligt die tussen de mens als individu met zijn individuele be-
langen en behoeftes enerzijds en de mens als burger, dat wil zeggen als ge-
richt op het belang van de politieke gemeenschap anderzijds. En die kloof, 
tussen individu en burger, wordt op de eerste plaats veroorzaakt door 
politici die klagen over ‘de kloof tussen politiek en burger’ en die daarom 
mensen gaan aanspreken op hun individuele belangen en behoeftes. De 
kloof waar politici over klagen is dus te wijten aan hun eigen pogingen om 
de werkelijke kloof te overbruggen.

Er is namelijk wel degelijk een kloof, maar die ligt, zoals gezegd, tussen 
individu en burger. Een mens wordt niet zomaar vanzelf tot burger. Het eigen 
belang is sterk genoeg om, als er niets gebeurt, het algemeen belang te ver-
dringen. Politici hebben hierin een belangrijke taak. Zij zouden moeten hel-
pen die kloof te overbruggen. Zij moeten mensen helpen tot burger te worden. 
En ik denk dat dat betekent dat zij over morele waarden moeten spreken. Ik 
leg die stelling uit door op twee mogelijke tegenargumenten in te gaan.

Spreken	over	morele	waarden

Het bekende liberale tegenargument is dat individuen niet slechts voor 
hun eigen belangen opkomen, maar juist pleiten voor ieders individuele 
vrijheid om zijn eigen morele waarden te kunnen koesteren. Morele over-
tuigingen bestaan immers in veelvoud – we zagen het al. De politiek zou 
daarin niet moeten kiezen, maar er slechts zijn om de vrijheid te waarbor-
gen waarbinnen ieder zijn eigen overtuigingen kan hebben.

De problemen met dit argument zijn bekend. Morele overtuigingen 
zijn verschillend van, maar tegelijk op een intrigerende manier verbonden 
met, meer of minder persoon lijke voorkeuren. Mijn voorkeur, bijvoorbeeld 
voor een bepaald soort muziek, is er weliswaar bij gebaat als er gezelschap-
pen kunnen bestaan die zulke muziek uitvoeren en theaters die dat willen 
programmeren; maar dat zou tot op zekere hoogte nog door de markt ge-
regeld kunnen worden. Als er te weinig koopkracht voor een bepaald aan-
bod is, heeft degene die daaraan behoefte heeft gewoon pech. Maar dat zou 
onrecht vaardig zijn als daardoor alleen rijke mensen en de grote massa aan 
hun muzikale trekken zouden kunnen komen. Het zal duidelijk zijn dat 
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dit oordeel (‘Onrechtvaar dig!’) niet zelf weer een voorkeur genoemd kan 
worden. Zo’n oordeel wil bovendien niet binnen de individuele vrijheids-
ruimte blijven, maar wil zich per se ook maat schappelijk verwerkelijken. 
Ook als ik de overtuiging heb dat een bepaald soort van theater (of krant 
of nieuwsvoorziening of wetenschapsbeoefening) in een samenleving een 
plaats moet hebben, omdat ze van belang zijn voor de kwaliteit van die 
samenle ving, betreft dat waarden die niet binnenskamers willen blijven. 
En de liberale these die zegt dat individuele vrijheid belangrijker is dan 
andere waarden is natuurlijk ook zelf een morele overtuiging die zich on-
derscheidt van een persoonlijke voorkeur.

Politiek is het debat over die waarden: waarden die verwerkelijkt willen 
worden, maar die tegelijk elkaar beconcurreren. Individuele vrijheid en 
sociale rechtvaardigheid, pluraliteit en zuinigheid, veiligheid en gastvrij-
heid wijzen minstens deels in verschil lende richtingen en kunnen alleen 
in een debat over die waarden zelf tot een zekere, zij het altijd spannings-
volle, harmonie gebracht worden.

Op dit punt sluit het tweede tegenargument aan, dat we kunnen aandui-
den als populis tisch. Dat stelt dat die harmonie in feite reeds bereikt en ei-
genlijk helemaal niet span ningsvol is. Er is al een consensus. Afgezien van 
uitzonderingen, zouden ‘de mensen’ het eens zijn over wat ze willen en van 
waarde achten. En die uitzonderingen maken door hun afwijkende mening 
en gedrag duidelijk dat ze er niet bij horen en hier niet thuishoren.

Het zal duidelijk zijn hoe gemakkelijk het liberale pleidooi voor maxi-
male individuele vrijheid in de buurt komt van het populisme. De consen-
sus bestaat erin dat iedereen het beste voor zichzelf wil en zo weinig mo-

gelijk bemoeienis van anderen, laat 
staan van een ‘overheid’! Mensen 
lijken eensgezind geen burger te 
willen zijn, tenzij in minimale zin.

Ook dit argument is evident pro-
blematisch. Ten eerste is de consen-
sus natuurlijk slechts schijn. Niet 

voor niets blijkt steeds weer uit onderzoek dat mensen die vrijheid eerder 
voor zichzelf dan voor de anderen willen. Er moeten meer agenten, meer 
camera’s, strengere straffen, dat wil zeggen minder vrijheid voor de ande-
ren zijn, om onze vrijheid te beschermen. Het is niet moeilijk te bedenken 
dat individuele vrijheid onvermijdelijk bron is van conflicten.

In plaats van die conflicten te bezweren, zou de politiek het forum 
moeten bieden om ze uit te vechten. En daarvoor is nodig dat zichtbaar 
wordt gemaakt dat die conflicten draaien om waarden en dat het conflict 
van waarden wordt voltrokken in een debat over die waarden. Want – en 
dat moet ten tweede worden ingebracht tegen het populistisch argument 

Het liberale pleidooi voor maxi-
male individuele vrijheid komt 
in de buurt van het populisme
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– waarden zijn onvermijdelijk conflicterend en betwistbaar. Het zijn ‘op-
tima’ en als zodanig verabsoluteringen van een bepaald perspectief. Ze 
bestaan alleen maar in de overtuigingen, de meningen van mensen en 
kunnen nooit ‘objectief ’ worden vastgesteld. Inzake behoeften en hun 
bevrediging kan dat wel en daarom kan daarover volstrekte eenstemmig-
heid bestaan: de eensgezindheid van de kudde. Maar ten aanzien van goed 
en slecht, rechtvaardig en onrechtvaardig, zijn we geen kudde, maar een 
menselijke gemeenschap, een gespreksgemeenschap. Dat betekent dat 
waarden per definitie ‘ter discussie staan’, en de politiek is mijns inziens 
precies het forum voor deze discussie. Onenigheid is hier geen gebrek, 
maar een noodzakelij ke kwaliteit. Volstrekte eenstemmigheid zou de dood 
in de pot, want het verlies van betrokkenheid op waarden, zijn. Als we geen 
oorlog willen voeren, maar evenmin in een waarden-loos relativisme willen 
verzanden, zullen we het gevecht tussen waarden moeten voortzetten op 
het niveau van de politiek.

Politieke	praktijk

Wat betekent dat voor de politieke praktijk of de praktijk van de politi-
cus? Ik beperk me tot drie korte conclusies. Ten eerste moet politiek zo 
veel mogelijk bestaan in een debat over waarden. Feiten en cijfers en ook 
de techniek van de praktische ver werkelijking van de (altijd voorlopige) 
uitkomst van dat debat, moeten worden over gelaten aan de ambtenaren. 
Politici moeten zich bezighouden met de vraag naar wat rechtvaardig is en 
wat goed is.

Ten tweede moeten politici niet mensen volgen in hun individuele be-
hoeften en be langen, maar hen eerder voorgaan in belangstelling voor het 
goede en rechtvaardige voor de gemeenschap. Voorgaan en het voorbeeld 
geven, is iets anders dan bevoog ding.

Ten derde zouden politici mensen moeten steunen en aanmoedigen, 
daar waar zij zich reeds burger tonen, dat wil zeggen: gericht op (niet hun 
eigen individuele belang, maar op) rechtvaardigheid en de goede politieke 
gemeenschap. En hoe groter die gemeenschap, hoe sterker de politieke 
betekenis: dus liever Europees dan nationaal, en liever kosmopolitiek dan 
‘kleine politiek’.
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Dit	zei	minister-president	Rutte over de dodelijke trappen tegen de 
grensrechter in Almere: ‘Hier is sprake van onacceptabel geweld op het 
voetbalveld.’ En daarna: ‘Dit is geen zaak van de overheid. We kunnen par-
tijen bij elkaar brengen; we kunnen de zaak niet oplossen.’1

Moet de overheid een rol spelen in wat nog steeds het waarden-en-normen-
debat genoemd wordt, ofwel: moet onze overheid zich met moraal bemoeien? 
Jazeker. Maar eerst een andere vraag: weten we eigenlijk waar we het over heb-
ben, als we het over het probleem van de ‘waarden en normen’ hebben?

De	verhullende	termen

Geregeld worden concrete problemen verhuld door de abstracties waarin 
ze beschreven worden. Neem het waarden-en-normendebat. Waar dat 

Het gezag en het wangedrag

De auteur is filosoof, filmmaker en auteur van het recent verschenen boek Wat is er 
mis met gezag?

Burgers zien de verruwde omgangsvormen al jaren als een 
van de belangrijkste maatschappelijke problemen. Gezag 
speelt een sleutelrol bij het zoeken naar een oplossing, maar 
de gezagsdiscussie wordt verlamd door het idee dat er slechts 
twee opties zijn: traditionele autoriteit of antiautoriteit. Er 
bestaat echter een derde mogelijkheid: een vrijwillig gedra-
gen en communicatief uitgeoefend gezag. Door zo’n com-
municatief gezag hoort het probleem van wangedrag helder 
besproken te worden, niet zozeer in termen van waarden, 
maar van handelingen. Het delen van eenzelfde setje waar-
den kan moeilijk verplicht worden gesteld; wel verplicht te 
stellen en te delen zijn basisregels voor gedrag, als mini-
mumbepalingen van wat mensen niet mogen doen.

door Jurriën Rood
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concreet over gaat is niet meer alleen dat men niet opstaat voor een oudere 
in de tram, of zich onbeschoft gedraagt op straat. Het omvat ook dat men 
een opmerking van een conducteur niet accepteert, een vermaning van 
een leraar met dreiging beantwoordt. Of dat men de ander te lijf gaat. Er is 
sprake van wangedrag, van agressie en van geweld, zowel tussen burgers 
onderling als tussen burgers en overheidspersoneel. De bespreking hier-
van vindt echter plaats in abstracte termen die vooral leiden tot verwijding 
van het perspectief: van ‘fatsoen’ gaat het naar ‘waarde’, en dan door naar 
‘gemeenschappelijkheid’. Zoals de Wetenschappelijke Raad voor het Rege-
ringsbeleid (wrr) al in 2003 constateerde: het gaat tenslotte over alles, en 
dus over niets.2 Het onderwerp zelf is weggeabstraheerd. En er is nóg een 
zwaarwegend bezwaar tegen de benoeming in termen van waarden: ze lo-
kaliseert het probleem in de opvattingen van mensen, namelijk hun geloof 
in een bepaalde waarde. Daarmee wordt een psychische doos van Pandora 
opengetrokken die vervolgens elk debat overwoekert, maar slechts matig 
relevant is. Want het zijn niet zozeer de opvattingen van mensen waar an-
deren last van hebben, als wel hun eventuele handelingen, hun daden. De 
focus op psychologie, intenties en oorzaken vertroebelt het nuchtere uit-
zicht op deze daden.

Ook ‘fatsoen’ voldeed niet. Het was een toch al ouderwetse term, die 
niet werd uitgewerkt en van concrete, eigentijdse inhoud voorzien. Een 
gemiste kans. Balkenende cum suis had de zaak een grote dienst bewezen 
door dit fatsoen veel verder te concretiseren, bijvoorbeeld tot gedragsre-
gels. Dan had zichtbaar kunnen worden waar de schoen wringt, wat de 
lastige, pijnlijke kant is van het ‘fatsoensprobleem’. Binnen het concept 
‘fatsoen’ wordt de individuele vrijheid namelijk ingeperkt door een paar 
basisregels. Die inperking is het pijnpunt van onze verregaand liberale 
maatschappij.

Hier komt voor het eerst een waarde in beeld, en wel één die bij ons 
hoog in het vaandel staat: individuele vrijheid. Deze botst op een andere 

basiswaarde van onze samenleving, 
namelijk die van gelijk(waardig)
heid. Uit het evenwicht van deze 
twee komen normen (dat wil zeg-
gen: regels) voort, zoals ‘De vrijheid 
is zo groot tot hij die van een ander 
in de weg zit’ of ‘Het is ongewenst 
om anderen opzettelijk te schaden’. 

Dit waardenevenwicht is echter verstoord. De persoonlijke vrijheid wil ge-
regeld niet ingedamd worden, door wie of wat dan ook. Bij vlagen bestaat 
er maling aan basisregels en aan alle vormen van correctie. En die maling 

We kunnen ons in het waarden-
en-normendebat beter richten 
op de (ongewenste) handelingen 
dan op de gedachten
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beperkt zich niet tot gedachten, maar uit zich in handelingen: agressie en 
geweld.

Dit probleemgebied steekt in de veel te ruime jas van een ‘waarden-en-
normendebat’. Geen wonder dat dit debat niet opschiet, áls het al gevoerd 
wordt. We kunnen ons beter richten op de (ongewenste) handelingen.

Het	basisprobleem

Laten we het basisprobleem opnieuw formuleren. ‘De grootste zorg is 
en blijft hoe we in Nederland met elkaar omgaan’, schrijft het Sociaal 
Cultureel Planbureau, de laatste vijf jaar overziend.3 En als belangrijkste 
prioriteit wordt gezien ‘dat mensen in Nederland verdraagzamer zijn en 
zich socialer gedragen’.4 Laat me dit nog anders formuleren: in een land 
dat al decennia tot de welvarendste landen ter wereld behoort en waar de 
jeugd het allergelukkigst is,5 wordt het algemene welzijn ondermijnd 
door (publiek) wangedrag. Zo wordt in dit welvaartsland bijvoorbeeld 65 
procent van de werkers met een publieke taak jaarlijks geconfronteerd met 
agressie en geweld. Waarom eigenlijk? Let wel: het is geweld en agressie 
tegen ongewapende en meestal niet-bedreigende publieke werkers – de 
vroegere gezagsdragers van onze maatschappij. Leraren, buschauffeurs, 
treinconducteurs, loketpersoneel, sportscheidsrechters. Vaak is het naar 
aanleiding van één of andere vorm van corrigerend optreden, soms ge-
beurt het zomaar. Parallel hieraan loopt een toename van hevig straatge-
weld tegen medeburgers; vaak verbonden aan het uitgaansleven, en soms 
voorafgegaan door een (corrigerende) opmerking van de onbekende ander. 
Bijvoorbeeld over het omsmijten van geparkeerde fietsen. Hierop wordt 
niet gereageerd met een verbale schimpscheut (‘Waar bemoei je je mee, 
klootzak?’), ook niet met schouderophalen, en al helemaal niet met een 
vorm van ernaar luisteren of ‘sorry’ zeggen. Nee, er wordt gereageerd met 
agressie en geweld.

Het aanspreken van elkaar in de openbare ruimte kan een riskante, zelfs 
levensgevaarlijke zaak zijn. Des te merkwaardiger dus dat in overheidsrap-
porten en -uitlatingen geregeld sprake is van de ‘noodzaak om elkaar aan 
te spreken’.6 Wie verstandig is, weet dat je dit in sommige omstandighe-
den en bij jongemannen in een bepaalde leeftijd beter uit je hoofd kunt 
laten. In de eerdergenoemde rapporten wordt niet opgemerkt dat iemand 
aanspreken een machteloze bezigheid is zonder zijn noodzakelijke com-
plement: de aangesprokene zal zich er iets van moeten aantrekken, bijvoor-
beeld omdat er bepaalde regels zijn afgesproken, die voor iedereen gelden.

Er bestaat, kortom, een probleem met het volgen van gedragsregels in 
de openbare ruimte. Chiquer gezegd: het gezag van basisregels legt het af 
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tegen de eigen vrijheid. Met wangedrag en geweld tot gevolg. It’s not the 
economy, it’s the aggression, stupid.

Het	gezag	van	de	politie

Maar als we een probleem met geweld hebben, dan sturen we daar toch de 
politie op af, de sterke arm der wet? En als er een geweldsprobleem bestaat 
in de openbare ruimte, is dat een politieprobleem. Toch?

Dat was grofweg ook mijn standpunt toen ik enkele jaren geleden de 
gelegenheid kreeg om het gezag van de (Amsterdamse) politie te onder-
zoeken. In lange periodes tussen 2007 en 2011 observeerde ik, filmer en 
filosoof, agenten van het regiokorps Amsterdam-Amstelland in hun da-
gelijks werk.7 ‘Het politiegezag is tanende’, kopte de krant; ik wilde met 
eigen ogen zien hoe beroerd het ervoor stond. Maar ik trof iets heel anders 
aan. De politie heeft namelijk wel degelijk ‘straatgezag’ – verrassend veel 
zelfs. Althans, dit geldt voor de Amsterdamse politie en voor haar gezag 
op het gebied van de handhaving in de openbare ruimte. Gezag wordt dan 
opgevat in concrete zin – namelijk als de mate waarin één partij (de politie) 
opdrachten kan geven aan een andere (de burgers), die vervolgens daad-
werkelijk nageleefd worden – en dus niet als het wijdere begrip dat vaak 
gehanteerd wordt in enquêtes, waarbij men naar een mening vraagt over 
het instituut politie, en waarbij dus eigenlijk het aanzien van dit instituut 
gemeten wordt. Mij interesseerde niet de mening, maar het gedrag van de 
burgers. Wat doen ze als de politie hun iets vraagt of zegt?

Ik onderzocht het straatgezag vanuit drie invalshoeken: met ervaren 
agenten, met studenten, en in enkele van de ‘lastigste buurten’ van de re-
gio. Telkens was de uitkomst dezelfde: het straatgezag, ofwel de mate waar-
in burgers gevolg geven aan vragen of opdrachten van de agenten, is groot. 
In de gezagslastige buurten kon ik dit gevolg geven ook kwantificeren: 
zo’n 76% doet meteen wat gevraagd wordt, 18% doet het onder protest en 
ongeveer 5% doet het niet.8 Er bestaat een opvallend grote gehoorzaamheid 
aan de (deze) politie bij hun dagelijkse optreden in de openbare ruimte, en 
dat geldt voor alle leeftijdsgroepen, óók jongeren.

Nog opmerkelijker vond ik de vorm van dit gezag: een combinatie van 
praten en optreden. Er wordt door deze agenten altijd gepraat; er wordt 
contact gemaakt en er worden handen geschud, ook met de veelplegers 
uit de top 600. Er wordt evengoed, en soms in hetzelfde contact, kordaat 
opgetreden, ingegrepen, een bon geschreven of aangehouden. Deze ge-
zagsvorm leek mij voorbij te zijn aan twee ingesleten clichébeelden over 
politieoptreden; zowel de brute, gewelddadige agent als de softe, thee-
drinkende beste vriend zijn overstegen. Ze hebben plaatsgemaakt voor een 
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nieuw politiemodel, dat eigenschappen van de vorige twee synthetiseert 
tot een communicatief gezag. Met vallen en opstaan blijkt de (Amsterdam-
se) politie een nieuw gezagsparadigma ontwikkeld te hebben. Als geboren 
en getogen Amsterdammer met zijn wortels in de woelige revoltejaren 
rond 1970, was ik verbaasd over de praktische effectiviteit ervan.

Was er dan geen wanklank? Nauwelijks. In het laatste onderzoek on-
dervroeg ik zo veel mogelijk de hevige protesteerders: ‘Moet er wel politie 
zijn?’ Ze keken me aan alsof ik gek was. ‘Natuurlijk, anders wordt het hier 
chaos.’ Het lijkt op straat niet de politie die ter discussie staat, althans niet 
als zij aanwezig is.9

Het	gezag	van	de	rechtsstaat

Maar als de politie wel gezag heeft, waar schort het dan aan? In mijn ana-
lyse is het niet de politie die het aan praktisch gezag ontbreekt, maar wel 
alle andere (voormalige) gezagsdragers, inclusief de overkoepelende over-
heid, alsook een aantal basisregels van de rechtsstaat.10 Bij het ontstaan en 
het voortbestaan van deze situatie spelen twee verborgen mechanismen 
een belangrijke rol.

Ten eerste is gezag niet eenzijdig. Gezag, volgens de oerdefinitie van We-
ber, is die vorm van macht waar een minimum van instemming voor nodig is. 
Als A in staat is om B te beïnvloeden zónder diens instemming, spreek je van 
macht. Waar A voor die beïnvloeding B’s instemming nodig heeft, heet het 
gezag.11 Gezag behelst dus ook altijd een relatie, tussen een gezagsuitoefe-
naar (bijvoorbeeld de politie) en een gezagstoekenner (bijvoorbeeld de bur-
gers). Dat wordt in de publieke discussie meestal over het hoofd gezien. Ge-
zag wordt gelijkgesteld aan zijn uitoefening, en zo blijft verborgen hoe groot 
de rol is die wij, als burgers en gezagstoekenners, spelen. (Om nog maar te 
zwijgen over de inbreng van een derde partij, de media.) Oplossingen voor 
de ‘gezagsimpasse’ worden steevast aan één kant van het probleem gezocht, 
namelijk bij een andere (lees: hardere) gezagsuitoefening – terwijl de echte 
oplossing evenzeer van de andere kant zal moeten komen.

Ten tweede wordt de gezagsdiscussie beperkt door het idee van slechts 
twee opties. We leven op gezagsgebied al geruime tijd in het antiautoritai-
re paradigma, dat in de jaren zeventig vorm kreeg. Het kenmerkt zich door 
afkeer van alle gezag bij de toekenners en door een angst voor gezag bij de 
uitoefenaars. De maatschappelijke gezagsuitoefening heeft zich vergaand 
teruggetrokken, vanuit een diepe angst om voor autoritair te worden uit-
gemaakt, en als reactie op de opklinkende roep om een herstel van gezag 
grijpt die gezagsuitoefening dan maar terug naar het autoritaire paradig-
ma. Dat er nog een derde mogelijkheid kan bestaan blijft buiten beeld. We 
zitten gevangen in een slingermodel.
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Het samenvattende plaatje toont een politieagent alleen gelaten in de 
openbare ruimte, omringd door een opdringerig publiek, terwijl het ove-
rige gezag, inclusief de overheid, zich ver van dit speelveld ophoudt. Waar 
de politie verschijnt worden regels gerespecteerd, maar zodra ze zich 
omdraait of als ze afwezig is gebeurt dit veel minder. We zien dan het recht 
van de sterkste opstaan, midden in de rechtsstaat.

Dat is de belangrijkste reden voor de overheid om in actie te komen. De 
rechtsstaat hoort op te staan tegen het recht van de sterkste, waar en wan-

neer zich dit voordoet, ook als het 
zich tooit in feestkostuum, zoals 
in Haren. De overheid, in dit geval 
de politie, heeft namelijk namens 
ons allen het geweldsmonopolie in 
handen. Dat is meer dan een dode 
letter. Als burgers geweld kunnen 
gebruiken, tegen elkaar of tegen die 

overheid, wordt een basisprincipe van de rechtsstaat met voeten getreden. 
De overheid zal het monopolie moeten heroveren, op straffe van ongeloof-
waardigheid. En wij, gezagstoekenners, zullen daaraan moeten bijdragen.

Een	nieuwe	gezagsvorm

Het is het gezag van een paar basisregels dat je wilt herstellen (of instellen). 
We hoeven daarvoor niet de klok terug te draaien naar het autoritaire tijdperk. 
Zorgvuldig koersend tussen de Scylla van gewelddadige autoriteit en de Cha-
rybdis van gewelddadige antiautoriteit, verschijnt een nieuwe optie aan de 
horizon: een vrijwillig aanvaard en communicatief uitgeoefend gezag. We zijn 
dan in het derde gezagsparadigma beland, met de politie als loodsbootje.

In deze vorm van gezag hebben alle betrokken partijen een actieve rol 
te spelen.12 Ook de overheid, inclusief haar chef, de premier. Natuurlijk 
moeten zij zich ermee bemoeien. De overheid heeft immers de taak om de 
rechtsstaat te beschermen als die in gevaar komt, en om daarover duidelijk 
te communiceren. Ik wil graag een overheid die niet alleen zegt te staan 
voor de ‘waarden van de rechtsstaat’, maar daar ook consequenties aan 
verbindt. Dat betekent dat zij zich inspant om geweld als ‘gewoon’ middel 
uit het sociale verkeer terug te dringen. Bovendien, als Niebuhr gelijk heeft 
met zijn these dat groepen nog veel moeilijker tot moreel deugdzaam ge-
drag zijn te brengen dan individuen,13 is het onvoorstelbaar dat bij elkaar 
gebrachte partijen hier samen wel uitkomen. ‘Alle maatschappelijke sa-
menwerking op grotere schaal […] vraagt om een zekere mate van dwang’, 
aldus Niebuhr. Die kan alleen van de overheid komen.14

De overheid zal het 
geweldsmonopolie moeten 
heroveren, op straffe van 
ongeloofwaardigheid
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Bij het uitoefenen van haar taak kan de overheid spreken en handelen. 
Door een communicatief gezag hoort ten eerste helder en inspirerend 
gesproken te worden, en dan niet zozeer over waarden, als wel over han-
delingen. Het delen van eenzelfde setje waarden kan je moeilijk verplicht 
stellen; je kunt erop hopen, maar opvattingen zijn vrij en moeten dat ook 
zijn. Wel verplicht te stellen en te delen is een set basisregels voor gedrag, 
voor wat mensen niet mogen doen. Door een concentratie op het handelen 
wordt het mogelijk om een streep in het zand te trekken, als een onder-
grens: de vrijheid gaat tot hier en niet verder. De overheid hanteert dan 
een dunne moraal die minimumvoorwaarden schept voor het samenleven, 
en wier bepalingen betrekking hebben niet op geestelijk vlak, maar op het 
gebied van lichamelijkheid en materiële omstandigheden.

Ook in een open samenleving kan de vrijheid niet onbeperkt zijn, want 
dan kunnen burgers elkaar én die samenleving bedreigen. De vrijheid 
moet wortelen in een dunne, maar stevige bodem. Denk aan pizza- of taart-
bodems: de stevige bodem maakt de enorme variatie erbovenop mogelijk, 
die zónder die bodem überhaupt niet mogelijk is. De bodem onder een 
rechtsstaat van vrijheid en gelijkheid bestaat uit het beginsel van niet-
gewelddadige conflictbeslechting, uit een geweldsmonopolie voor de 
overheid (lees: de politie), en een daarop gebaseerde rechtsorde. Daarbo-
venop kunnen vrijheid en gelijkheid en misschien zelfs rechtvaardigheid 
bestaan. In de bodem is de vrijheid beperkt; de pluriformiteit van de pizza 
bestaat bij de gratie van de uniforme bodem.

De	premier

En de premier, de chef van de overheid? Zijn rol is die van aanjager, formu-
lator en inspirator. Het kiezen van de goede woorden, en beelden, is van 
het grootste belang. Hij zegt bijvoorbeeld: ‘Hier is sprake van onacceptabel 
geweld. We kunnen en zullen dat niet toestaan. In de rechtsstaat lossen we 
conflicten op zonder geweld. Dat is de basis van het samenleven hier. Ge-
weld als sociaal middel accepteren wij niet, onder geen enkele voorwaarde, 
los van waar het vandaan komt of waardoor het veroorzaakt wordt. Het is 
een no go. Waar mensen het proberen zullen wij ertussen gaan staan; waar 
het toch gebeurt zullen de daders voor de rechter gebracht worden en be-
straft. Wie de bodem van de rechtsstaat aanvalt, valt ons allemaal aan en 
zal ons allemaal als tegenstander tegenover zich vinden.’

 Noten

1 Persconferentie van de minister-presi-
dent, 7 december 2012.

2 Wetenschappelijke Raad voor het Re-
geringsbeleid, Waarden, normen en de 
last van gedrag. Amsterdam: Amster-
dam University Press, 2003, p. 22. Veel 
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van wat in deze paragraaf wordt opge-
merkt stond ook al in dit uitstekende 
rapport, dat kennelijk weinig invloed 
gehad heeft.

3 Sociaal Cultureel Planbureau, De sociale 
staat van Nederland 2011. Den Haag: scp, 
2011, p. 64.

4 scp 2011, p. 64.
5 unicef Office of Research, Child well-

being in rich countries. A comparative 
overview. Florence: unicef, 2013.

6 Vgl. Sociaal Cultureel Planbureau, Een 
beroep op de burger. Den Haag: scp, 
2012, p. 208.

7 Het Juxta-project, bedacht door toen-
malig korpschef Welten, stelde een 
groep buitenstaanders in staat om 
anderhalf jaar vrij onderzoek te doen 
binnen het Amsterdamse politiekorps. 
Na afloop van dit programma deed ik 
aanvullend onderzoek.

8 De geobserveerde weigeringen zijn 
nauwelijks ernstig te noemen. Een 
jongetje dat op de stoep fietst en niet 
afstapt na een politieaanwijzing is type-

rend voor deze categorie.
9 Voor een uitgebreid verslag, zie: Jurriën 

Rood, Wat is er mis met gezag? Rotter-
dam: Lemniscaat, 2013, hoofdstuk 2.

10 Voor een uitgebreid antwoord, zie de 
historische en filosofische analyse in het 
tweede deel van Wat is er mis met gezag? 
(Rood, 2013). Hier beperk ik me tot de 
conclusies.

11 Zie Max Weber, Gezag en bureaucratie. 
Rotterdam: Universitaire Pers, 1922, 
repr. 1972; Rood 2013, hoofdstuk 3.

12 Zie het derde deel van Wat is er mis met 
gezag? voor een uitgebreide bespre-
king van de nieuwe gezagsvorm en de 
rol daarin van respectievelijk burgers, 
overheid, politie en media.

13 Reinhold Niebuhr, Moral man and im-
moral society. New York: Charles Scrib-
ner’s Sons, 1932.

14 Niebuhr 1932, p. 3 (mijn vertaling). Tot 
eenzelfde conclusie komt de wrr in 
het eerdergenoemde rapport Waarden, 
normen en de last van gedrag uit 2003; zie 
bijvoorbeeld de hoofdstukken 6 en 8.
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‘Ik ben een accountant “in business”, zoals dat 

in ons jargon heet’, laat Roderik Meeder weten. 

‘Dat betekent dat ik ooit ben opgeleid als open-

baar accountant, maar inmiddels werkzaam 

ben in het bedrijfsleven. Bij een bank, om pre-

cies te zijn.’ Veel accountants werken uiteinde-

lijk als controller, financieel directeur of in een 

andere managementfunctie.

‘Accountants, vooral zij die werken in 

de openbare accountantspraktijk, liggen al 

jaren onder vuur. Hun werk moet beter. Ze 

stonden erbij en keken ernaar, zo is in grote 

lijnen de kern van de kritiek. Ze controleer-

den de boeken van allerlei bedrijven en orga-

nisaties waar het ondertussen toch misging: 

Enron, Parmalat, Ahold en later Vestia, dsb 

Bank en Amarantis. Boekhoudfraudes, te 

grote derivatenportefeuilles en graaigedrag 

aan de top. En de accountant zei niks. De 

waarheid is vaak genuanceerder, want ac-

countants zeggen van alles over de zaken die 

ze tegenkomen. Maar dat blijft meestal bin-

nenskamers, omdat ze zich moeten houden 

aan hun geheimhoudingsplicht.’

‘Een accountant moet integer, objectief, 

deskundig en professioneel zijn. Dat geldt 

ook voor accountants in business. Ze moeten 

hun rug recht houden en staan voor hun pro-

fessionele oordeel, zelfs als hun werkgever 

ze onder druk zet om zaken wat gunstiger 

te presenteren dan eigenlijk zou moeten. En 

dat gebeurt in de praktijk geregeld. Recent 

onderzoek bewijst dat ruim een derde van de 

controllers door hun werkgever onder druk 

wordt gezet om gunstiger winstcijfers te pre-

senteren. Dat is voor een controller of finan-

cieel manager niet altijd makkelijk. Je moet 

stevig in je schoenen staan en de confronta-

tie aan durven gaan. Vasthouden aan je eigen 

standpunten, vertrouwen op je professionele 

kennis. En dat terwijl je in dienst bent van de 

onderneming. Kies je dan voor je professio-

Roderik	Meeder	(1965)

Voorzitter bestuur ledengroep Accountants in 
Business bij de NBA, de Nederlandse Beroepsor-
ganisatie van Accountants.

INtermezzo
Roderik Meeder

‘Verplichte ethiekcursus voor accoun-
tants wenselijk’
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nele mening, of toch liever voor de zekerheid 

van het kunnen betalen van je hypotheek? 

Hoe sterk en objectief kun je zijn, als je sala-

ris mede wordt bepaald door de hoeveelheid 

winst die je werkgever maakt?’

‘Veel bedrijven waar controllers en andere 

accountants werken hanteren hun eigen ge-

dragscodes, waarin eerlijkheid, vertrouwen, 

ethiek en integriteit vaak centraal staan. 

Dat lijkt mooi, maar het gaat mis als er met 

name binnen de top van zo’n onderneming 

de hand mee wordt gelicht. En voorbeelden 

daarvan zijn er helaas legio.’

* * *
‘Hoogleraar rechtsfilosofie Andreas Kinne-

ging zei tijdens de jaarlijkse Accountants-

dag in 2011 dat een rechte rug vraagt om 

deugden als moed, zelfbeheersing en recht-

schapenheid, tegenwoordig vaak integri-

teit genoemd. “Met deze kwaliteiten kun je 

geboren zijn, maar ze blijken gelukkig ook 

leerbaar; je kan er beter in worden. Oefening 

baart kunst, ook hierin.” Dat de praktijk las-

tiger is, bewees Kinneging kort daarna zelf 

toen hij zijn zelfbeheersing verloor tegen-

over een journalist van PowNews. Maar toch: 

oefening baart kunst.’

‘Oefening baart kunst, en daarom worden 

alle accountants in business op dit moment 

verplicht om een training beroepsethiek te 

volgen, als onderdeel van een breder ethiek-

project van hun beroepsorganisatie. Tijdens 

die training worden in alle openheid dilem-

ma’s besproken waar deelnemers in hun da-

gelijkse praktijk mee worstelen. Dat gebeurt 

mede aan de hand van een assessment, waar-

mee ook je eigen witte vlekken zichtbaar 

worden. Dat werkt omdat ze met beroepsge-

noten praten, die ook gebonden zijn aan hun 

geheimhoudingsplicht als accountant. De 

onderlinge discussie helpt om zaken vanuit 

een ander perspectief te zien en opnieuw na 

te denken over wat wel of niet door de beugel 

kan. Zaken die eerder normaal leken (“Zo 

doen wij dat bij ons”), blijken dan ineens niet 

zo normaal als gedacht.’

‘Voor accountants in de openbare praktijk 

zijn veel praktijkhandreikingen beschikbaar, 

die hen helpen om bepaalde situaties op de 

juiste manier te beoordelen. Voor accoun-

tants in business ligt dat anders. Daarom is 

het goed dat ze elkaar helpen om kaders te 

stellen en hun ethisch besef aan te scherpen. 

Samen onderkennen ze dat de wereld niet 

zwart-wit is en mensen niet alleen maar goed 

of alleen maar slecht. Door die gedeelde er-

varing worden ze zich meer bewust van hun 

ethisch handelen en hun verantwoordelijk-

heid in dat opzicht. Ze spreken collega’s 

weer aan op hun gedrag en durven vaste 

patronen te doorbreken, bijvoorbeeld door 

extra informatie te vragen, zaken van meer 

kanten te belichten of hoor en wederhoor toe 

te passen.’

* * *
‘Natuurlijk is er ook kritiek op een verplichte 

training ethiek. Het hoort in je opvoeding te 

zitten, een verplichte cursus is niet meer dan 

een bezweringsformule, zo schreef een ge-

waardeerde collega recent nog. Dat leverde 

weer een stevige onderlinge discussie op. 

En dat is wat mij betreft ook winst. Noem het 

dan maar verplichte bezinning, zoals een an-

dere collega het uitdrukte. Bewust nadenken 

over je ethisch handelen is al een grote stap 

in de goede richting. Ook voor accountants 

in business, die soms een Enron, Parmalat, 

Ahold, Vestia, dsb Bank of Amarantis voor 

hun ogen zien ontstaan en dan in actie moe-

ten komen.’
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Macht	en	verantwoordelijkheid	verhouden zich meervoudig tot 
elkaar: op het eerste gezicht neemt verantwoordelijkheid toe naarmate 
meer macht bestaat: de slaaf is niet verantwoordelijk. Maar deze blik is wel 
erg grof. Verfijnt men het zicht met de vragen ‘Wie is waarvoor verantwoor-
delijk?’ en ‘In welke verantwoordingsrelaties komt deze verantwoordelijk-
heid tot uitdrukking?’, dan ontstaat governanceproblematiek, zoals we die 
overal in de samenleving tegenkomen.

Deze bijdrage behelst een poging om het vraagstuk van de verhouding 
tussen macht en verantwoordelijkheid te bezien binnen het begrip kennis-

Macht en verant woor de lijkheid 
in de kennisdemocratie

De auteur is Unesco-hoogleraar Governance and Sustainability aan de Universiteit 
van Tilburg.

In de kennisdemocratie raken politiek, media en wetenschap 
steeds meer verstrengeld. Dit heeft grote gevolgen voor de 
machtsuitoefening en het afleggen van verantwoordelijk-
heid. Niet de noodzaak van subtiliteit ter wille van tere afwe-
gingen in alle complexe problematiek staat voorop, maar 
het ethisch simplisme. Het eendimensionale frame van het 
populisme domineert. De kennisdemocratie intensiveert 
en vermenigvuldigt de locaties van verantwoording. Door 
media aangestuurde vraagstellingen vergen onmiddellijke 
antwoorden. De beoordeling van de verantwoordelijkheid 
vindt daarmee niet langer haar kern in de redelijkheid van 
het debat tussen parlement en minister, maar in de vorm-
vereisten van de verantwoording. Het levert een gevaarlijke 
cocktail voor de democratie op.

door Roel in ’t Veld
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democratie, zoals door mij eerder ontwikkeld.1 De stellingname die ik zal 
ontwikkelen is dat de krachten die binnen de kennisdemocratie op elkaar 
inwerken de labiliteit van machtsverhoudingen vergroten, de eenzijdig-
heid van verantwoordelijkheid bevorderen, en daarmee de kernidee van 
democratie zelf dreigen uit te hollen.

Veranderende	relaties	tussen	politiek,	media	en	wetenschap

Kennisdemocratie duidt op de toenemende intensiteit van de verstrenge-
ling tussen politiek, media en wetenschap. De ontwikkeling van elk van 
de drie hoekpunten in deze driehoek is op zichzelf al opmerkenswaard: (1) 
in de politiek ontstaan naast representatieve democratie uiteenlopende 
elementen van participatieve democratie met onderlinge spanningen; (2) 
in de media bestaan naast de klassieke, corporate media (Castells) oftewel 
top-down media nu ook social media oftewel bottom-up media, met een 
totaal andere businesscase en andere logica, en eveneens met onderlinge 
spanningen; en (3) in de wetenschap ontwikkelt zich naast de klassieke 
vormen van disciplinaire research (normal science, volgens Ravetz) nu ook 
transdisciplinariteit (post-normal science), ook vol van spanningen op insti-
tutioneel en op methodologisch vlak.

Door de ontwikkelingen in de hoekpunten veranderen ook de relaties 
tussen politiek, media en wetenschap op ingewikkelde manieren. Konden 
we bijvoorbeeld eerder vaststellen dat verstrengeling tussen klassieke me-
dia en politici begrijpelijk was omdat politici alleen via de media met de 
kiezer konden communiceren, daar maken internet en twitter nu directe 
communicatie tussen politicus en burger mogelijk. Daardoor vermindert 
voor de politicus zijn afhankelijkheid van de klassieke media.

Was er in het verleden ruimte en tijd om in het vaktijdschrift de reik-
wijdte van de disciplinaire waarheidsclaim zorgvuldig te begrenzen, de 
mediatisering van de wetenschap laat in een beleidsadvies van dertig se-
conden op primetimenieuws iedere nuance verdwijnen en vaak alarmisme 
op de voorgrond treden – waarna het vertrouwen in de wetenschap daalt na 
het op korte termijn uitblijven van de voorspelde ramp (zie het klimaatde-
bat). De inbreng van wetenschappers in de media laat zich verdedigen met 
een beroep op de verantwoordelijkheid van de intellectueel. Maar het is 
wel de vraag of expertise in een wetenschappelijke discipline het vermoe-
den rechtvaardigt dat de expert ook een meer dan gemiddeld gefundeerd 
inzicht heeft in maatschappelijke problematiek – nog afgezien van de vele 
onbedoelde effecten van alarmisme.
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Nieuwe	technologieën	en	macht

Talloze andere verschuivingen in de driehoeksrelaties treden eveneens 
op. De actoren binnen deze relaties zijn zich dikwijls nauwelijks bewust 
van de afhankelijkheidsrelaties waarbinnen zij functioneren: de weten-
schapper waant zich de onafhankelijke analist, terwijl hij voortdurend 
wordt gebruikt door anderen; de journalist meent dat hij de waarnemer, 
boodschapper en onthuller is, terwijl zijn bazen de inhoud van zijn werk 
beoordelen op economische waarde in de overlevingsstrijd tussen media; 
de politicus denkt te besturen, terwijl hij aangestuurd wordt door media 
en wetenschap.

Deze emergente ontwikkeling is volop aan de gang en absoluut niet 
afgerond. Geen zinnige voorspelling is bijvoorbeeld mogelijk over de 
komende impact van Big Data op de zojuist beschreven relaties. Wel is 
zichtbaar dat aard en beperkingen van nieuwe technologie invloed uit-
oefenen op cultuur en inhoud van ieder van de drie: de Twitter-grens van 
honderdveertig tekens op taalgebruik, crowd searching en -sourcing op 
politieke manifestaties, en eerder de tv op politieke mores. De verhouding 
tussen technologische en maatschappelijke innovatie krijgt in de driehoek 
pregnant gestalte. Technologische superioriteit bij informatievoorziening 
verschaft macht, zoals eerder militaire of economische superioriteit.

Macht

Aafke Komter definieert macht als het vermogen om de mogelijkheden van 
anderen te beïnvloeden.2 Deze omschrijving is mij te ruim, omdat zij bij-
voorbeeld ook overtuigingskracht insluit. Wel stem ik in met de omschrij-
ving als ‘vermogen’. Macht bestaat, ook – en misschien wel vooral – als zij 
niet zichtbaar wordt uitgeoefend. Een betere definitie vind ik: het vermo-
gen om de gedragsalternatieven van anderen te wijzigen, onafhankelijk 
van hun wil. Hierin wordt het tweevoudige wezen van macht zichtbaar: 
beïnvloeding en onderdrukking. En ook het verschil met overtuigen: dege-
ne die tracht te overtuigen, zal ophouden met pogingen tot beïnvloeding 
zodra duidelijk is dat hij er niet in slaagt de voorkeuren van de te overtui-
gen actor te veranderen, terwijl de machthebber dan juist toe is aan uitoe-
fening van de macht in de vorm van dwang.

Onderdrukking heeft eveneens altijd onbedoelde effecten tot gevolg: de 
onderdrukte raakt beschadigd, of zal zinnen op ontsnapping aan of ont-
wijking van de druk. Uitoefening van macht is dus ultimum remedium, zal 
in de regel zijn voorafgegaan door pogingen tot overtuiging dan wel ruil, 
waarbij door de ruil de ander instemt met ander gedrag dan overeenkom-
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stig zijn voorkeuren omdat hij door de machthebber is gecompenseerd.
Dit dubbele spanningsvolle karakter betekent dat de ethische fundering 

van macht nimmer onbesproken kan blijven. Anders gezegd, de legitimi-
teit van macht is in hoge mate afhankelijk van het antwoord op de vraag of 
het onderdrukkingselement in het gegeven geval redelijkerwijze is gemi-
nimaliseerd.

Instituties	als	dragers	van	waarden

In een samenleving zijn instituties zingevende arrangementen, omdat ze 
uitdrukking geven aan onze waarden. Instituties zijn onmisbaar, omdat ze 
de socialisatie van onze waarden belichamen. Wij beschermen onze waar-

den door onwaarden, die het slechte 
en het lelijke veroordelen, te formu-
leren en in regels vast te leggen. Het 
niet naleven van deze regels leidt 
tot sancties op het niveau van de 
samenleving of delen daarvan. Die 
sancties vinden bekrachtiging door 

toepassing van het geweldsmonopolie van de staat. De staat bezit macht 
ter wille van de socialisatie van de waarden die door de democratie zijn 
geselecteerd.

Het respect voor anderen is begrensd: daar waar de universaliteitspre-
tentie – de pretentie dat mijn waarden voor iedereen behoren te gelden 
– van waarden domineert, zal de bereidheid ontbreken om de ander ‘in 
zijn waarden te laten’. Dan ook kan er geen sprake zijn van pluricentrisme: 
macht zal het absolute gelijk ondersteunen.

Als uiteenlopende waarden strijdige zekerheden opleveren, is het 
noodzakelijk de voorwaarden te formuleren waaronder die strijdigheid 
maatschappelijk is in te passen. Vindt men een dergelijk stelsel van voor-
waarden niet, dan is immers een voortdurende maatschappelijke strijd – 
in het extreemste geval een burgeroorlog – onvermijdelijk. Dat wil zeggen: 
voor zover die waarden via daaruit afgeleide normen leiden tot onderling 
strijdige handelingsrepertoires. Wij gebruiken de term waarde hier als een 
oordeel over wat behoort te zijn. Voor zover waarden betrekking hebben op 
de samenleving, leiden ze mogelijk tot normen, gedragsvoorschriften voor 
mensen, organisaties en overheden. Waarden bepalen ook onze betrokken-
heid bij mensen, organisaties en gebeurtenissen.

Nog anders gezegd: mijn waarden gelden ook buiten mijzelf. Sommige 
waarden leiden tot normen met universele pretenties. De waarde ‘Het is 
slecht een ander te doden’ leidt tot de norm ‘U zult niet doden’, die bete-

Instituties zijn onmisbaar, 
omdat ze de socialisatie van 
onze waarden belichamen
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kent: niemand mag een ander doden. Hoe moet ik nu omgaan met iemand 
die als hogere waarde heeft ‘Het is goed het eigen leven te beschermen’ en 
daarom als norm hanteert ‘Als je bijna doodgaat van de honger, mag je een 
ander doden’?

Hoe	om	te	gaan	met	de	universaliteitspretentie	van	waarden?

Mijn waarden zijn de beste die er zijn, want anders zou ik wel andere heb-
ben, zo gelooft men maar al te graag. Op het eerste gezicht is die pretentie 
gevaarlijk plausibel: als er betere waarden zouden bestaan dan de mijne, 
zou ik die toch wel overnemen? De universaliteitspretentie van waarden 
(‘mijn waarden zijn de beste waarden en daarom moeten anderen die ei-
genlijk ook aanvaarden’) vormt een belangrijke hindernis voor het bevredi-
gend maatschappelijk onderhandelen bij uiteenlopende waarden, omdat 
de universaliteitspretentie leidt tot het streven naar hegemonie.

De eerste omgangsvorm is dan ook die hegemonie: mijn waarde is beter 
dan die van de ander, dus probeer ik de hegemonie van mijn waarde te ves-
tigen, zelfs als dat geweld en onderdrukking met zich meebrengt.

Het streven naar hegemonie op waardeniveau is de grondslag voor de 
institutie die staat heet, en heeft dus wel goede bedoelingen. Eigenlijk 
zal dus alleen een helder inzicht in de negatieve onbedoelde effecten van 
machtsuitoefening kunnen leiden tot het afzien van die uitoefening. Er 
zijn echter ook uitzonderingen op de hegemoniestreving op het niveau van 
waarden zelf mogelijk.

De eerste uitzondering, en daarmee de tweede omgangsvorm, is separa-
tisme: ik wens niet te worden geconfronteerd met de gevolgen van het han-
delen van groepen met andere waarden, dus dat doen ze maar in hun eigen 
kring. Gescheidenheid van leefwerelden, van insti tuties, van organisatori-
sche verbanden maakt het min of meer mogelijk om naast elkaar te bestaan 
in één gebied zonder al te grote conflicten.

De tweede uitzondering is tolerantie: hoewel ik de waarde van de ander 
niet hoogschat, en in ieder geval inferieur acht aan de mijne, laat ik hem 
begaan omdat ik ervan uitga dat de ander een rationeel of autonoom wezen 
is.3 Ik deel de opvatting van David Heyd dat tolerantie vooral een percep-
tual virtue is: ‘Tolerant people overcome the drive to interfere in the life of 
another not because they come to believe that the reasons for restraint are 
weightier than the reasons for disapproval, but because the attention is 
shifted from the object of disapproval to the humanity or the moral stand-
ing of the subject before them.’

De derde uitzondering is onverschilligheid: ik neem het risico en laat de 
ander begaan. Desinteresse brengt met zich mee dat ik zelfs geen poging 
onderneem de ander van mijn waarden te overtuigen.
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Waarvan hangt de keuze tussen deze alternatieve omgangsvormen af? 
Van mijn gevoel over de redelijkheid van de waarde van de ander? Hoe 
redelijk kan die zijn als ik mijn eigen waarde serieus neem? Dus naarmate 
de waarde van de ander meer op die van mij lijkt, zal ik bij gelijk blijvende 
omstandigheden (ceteris paribus) minder geneigd zijn tot hegemonie en 
meer tot tolerantie. Of is de keuze afhankelijk van mijn oordeel over de 
autonomie van de ander? Naarmate dat positiever is, zal ik ceteris paribus 
minder geneigd zijn tot hegemonie, en meer tot pluralisme of tolerantie. Is 
de keuze afhankelijk van de intensiteit van mijn eigen waarden? Naarmate 
die geringer is, zal ik ceteris paribus minder geneigd zijn tot hegemonie, 
en meer tot onverschilligheid.

Het is duidelijk dat een groot aantal overwegingen bijdraagt tot de 
keuze van een houding ten opzichte van andermans waarden. Ten dele zul-
len deze collectief gestalte krijgen, en ten dele individueel. Ten dele zijn ze 
sociaal georiënteerd, en ten dele inhoudelijk. Ze veroorzaken gezamenlijk 
een momentaan maatschappelijk beeld van normatieve verhoudingen. Dat 
beeld is vaak onhelder, omdat uiteenlopende maatschappelijke groeperin-
gen verschillende beelden hanteren.

Waardedynamiek

Van meer belang is hoe de ontwikkeling van waarden gestalte krijgt.4 Wij 
weten dat onze waarden veranderen, maar vaak niet hoe precies. Leerproces-
sen vinden op tal van niveaus plaats. Ons gedrag past zich voortdurend aan op 
grond van ervaring; onze waarden wijzigen zich trager, maar de verandering 
is vaak fundamenteler. Ook vindt vanuit morele en esthetische organisaties 

waardebeïnvloeding plaats. Ik zou 
bijvoorbeeld bewondering kunnen 
krijgen voor andermans waarden 
omdat daaruit bewonderenswaardig 
gedrag voortkomt, en daarom ele-
menten ervan overnemen.

Voortdurend zijn ook processen 
van hybridisering en creolisering 
(versmelting) van waarden aan de 

gang. Sommigen van ons zijn bijvoorbeeld anders gaan denken over om-
gang met het slachten van dieren in de ontmoeting met de islam. Maar ook 
zuiveringen vinden plaats. Sommige waarden worden dringender, hun 
universaliteitspretentie neemt toe. Kinderliefde bijvoorbeeld werd enige 
decennia geleden heel wat milder beoordeeld dan thans. Andere vervlak-

Ons gedrag past zich voortdu-
rend aan op grond van erva-
ring; onze waarden wijzigen 
zich trager, maar de verande-
ring is vaak fundamenteler
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ken en raken in onbruik. Dan domineert pluralisme of onverschilligheid.
De vraag is of regelmatigheden zijn te ontdekken in waardedynamiek. 

Sommigen lijken te betogen dat pluralisme steeds meer de overhand 
krijgt, maar dat is moeilijk te onderscheiden van onverschilligheid. Ande-
ren zijn van oordeel dat tolerantie in westerse samenlevingen geleidelijk 
afneemt.

Het is een feit dat in onze cultuur de structuur van waarden dikwijls 
de vorm van een dichotomie aanneemt: het goede sluit het kwade uit, en 
eveneens het mooie het lelijke. Daaruit vloeit logischerwijze voort dat het 
aanbevelenswaard is om de hegemonie van het goede en het schone te ves-
tigen. Het is echter ook mogelijk een waardestructuur te bedenken waarin 
niet de uitsluiting maar de insluiting, niet het of maar het en centraal staat. 
Dan zal de universaliteitspretentie zwakker zijn en daarmee ook de stre-
ving naar hegemonie. Mijn bewering luidt dat de aanvaarding van en veel 
beter aansluit bij een integere observatie van de huidige wereld en zijn 
beelden over waarheid en kennis. Er bestaan veel waarheden naast elkaar. 
Niets is puur goed of puur slecht. Maatschappelijke fenomenen laten 
steeds een menging zien. Een dergelijke – niet uitsluitende, niet op hege-
monie gerichte – waardestructuur past in veel opzichten ook beter bij het 
palet van uiteenlopende culturen dat in onze samenleving aanwezig is.

De en-notie leidt tot spectrumbegrippen: alle mengingen die reëel 
zijn, vinden we op het spectrum terug. De uitersten van het spectrum, die 
niet van deze wereld zijn omdat daar de menging verloren is gegaan, zijn 
absurd, en de gemengde posities zijn in beginsel redelijk, zij het dat som-
mige wellicht verkieslijk zijn.

Opmerkenswaard is dat de waardestructuur in de monotheïstische 
godsdiensten islam en christendom die van de dichotomie is, terwijl hin-
doeïsme en boeddhisme veel meer een en-waardestructuur herbergen.

Tot nu toe hebben we ons voornamelijk met de statica beziggehouden, 
dat wil zeggen: de veronderstelling dat de individuele waarden onverander-
lijk zijn. In dat perspectief is bevredigende multiculturaliteit niet erg waar-
schijnlijk. Wat levert een beschouwing van de dynamica van waarden op?

We kunnen enerzijds dynamiek veronderstellen op het punt van de 
reikwijdte (universali teit) van waarden en anderzijds op het punt van de 
inhoud van waarden. Multiculturaliteit leidt dan tot intercreatie (de term 
is van Fadime Örgü in haar Kamertoespraken): de totstandkoming van 
gemeenschappelijke nieuwe waarden, indien op het inhoudelijke vlak 
convergentie optreedt.
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Individuele	waarden	en	de	noodzaak	van	gemeenschappelijke	

besluitvorming

Is het echter ook denkbaar dat ik afzie van het opeisen van aandacht voor 
de verwezenlijking van mijn waarden dan wel de naleving van de daaruit 
voortgekomen normen, omdat ik inzie dat de waarden van de ander inten-
ser zijn, dat de normatieve behoeften van de ander groter zijn dan die van 
mij? Het probleem daarmee is op het eerste gezicht dat zo’n metawaarde 
eigenlijk de waarde van mijn waarden ongedaan maakt. Waarden hebben 
immers als zodanig een algemene betekenis, een zekere universaliteit. 
Op het eerste gezicht geldt dat als ik afzie van de wens tot honorering van 
mijn waarden, er kennelijk betere waarden dan de mijne bestaan. Of zijn er 
waardevollere mensen dan ik? Die beide laatste constateringen zijn echter 
geen noodzakelijke conclusies.

In feite berust iedere vorm van functionele of territoriale decentralisa-
tie op een dergelijke gedachtegang. De inbreng in de besluitvorming van 
sommigen krijgt een hoger gewicht, omdat op het niveau dat daarover be-
slist, de overtuiging leeft dat zij een intenser belang hebben bij het besluit. 
Het verschil in belang domineert dan. Dit is volledig in lijn met het plura-
listische principe dat macht gespreid moet worden en zo dicht mogelijk bij 
de burger moet rusten.

Ook bij erkenning daarvan houden we echter een probleem bij alle 
waarden die betrekking hebben op de vormgeving van (een deel van) de 
samenleving. Daar doet zich immers mogelijke strijdigheid voor, omdat de 
waarden betrekking hebben op hetzelfde domein. Overal waar het gemeen-
schappelijke, het en, wordt gevormd, in ontwikkeling is, doet zich de nood-
zaak voor van gemeenschappelijke besluitvorming. Daar is ook mogelijk 
de paradox van de tolerantie aan de orde: blijf je tolerant ten opzichte van 
iemand die zelf niet tolerant is? Maakt tolerantie ons wel of niet weerloos? 
Het woord van de dichter luidt: ‘Alles van waarde is weerloos.’ Maar is dat 

ook een wenselijke gedragslijn?
Een grootstedelijke samenleving 

kent een aanzienlijke ‘dichtheid’ 
van maatschappelijke relaties en 
dus van waarden. Er bestaat bijna 
alleen gemeenschappelijke ruimte, 
ook daar waar de ruimte niet strikt 
publiek is. Het ligt dus niet voor 

de hand te veronderstellen dat ‘waardensoevereiniteit in eigen kring’ een 
duurzame oplossing biedt. Normatieve convergentie is dan de enige be-
gaanbare weg als men dominantie wil vermijden en assimilatie achterwege 

Het ligt niet voor de hand te 
veronderstellen dat ‘waarden-
soevereiniteit in eigen kring’ een 
duurzame oplossing biedt
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blijft. Deze convergentie is denkbaar met betrekking tot de inhoud van 
waarden dan wel ten aanzien van de structuur van waarden.

Besluit:	kennisdemocratie	ondermijnt	Gesinnungsethik	en	

tolerantie

De samenvatting van het voorafgaande luidt dat het streven naar hegemo-
nie en daarmee naar macht in algemene zin voortvloeit uit de wijze waarop 
onze waarden zijn geconstrueerd. Uitzonderingen daarop zijn separatis-
me, tolerantie en onverschilligheid. Daarmee kies ik een smaller toleran-
tiebegrip dan zij die onderdrukking van de neiging tot onderdrukking als 
kern van het tolerantiebegrip zien. Uiteraard is het lastig om van buitenaf 
waar te nemen of in een bepaalde casus nu sprake was van tolerantie of van 
onverschilligheid. Goudsblom beschrijft oefening in tolerantie als een 
civilisatieproces.5

Verantwoordelijkheid is een complex begrip dat is te specificeren naar 
substantie en relatie: waarvoor ben ik verantwoordelijk en aan wie of wat? 
Het bekende onderscheid tussen Gesinnungsethik en Verantwortungsethik 
duidt hierop.6 Gesinnungsethik stelt de vraag of de machthebber zijn 
waarden leeft, terwijl Verantwortungsethik verwijst naar de institutionele 
relaties die vorm geven aan verantwoordingsprocessen en naar wat daar-
binnen gebeurt.

De kennisdemocratie intensiveert en vermenigvuldigt de locaties van 
verantwoording: niet alleen de volksvertegenwoordiging en de partijver-
gadering, maar ook Twitter, televisie, enzovoort. Media zijn ook machtheb-
bers, niet alleen boodschappers. Zij agenderen en (ver)oordelen zelf, vaak 
bliksemsnel. De verantwoording van media zelf verloopt via markten, niet 
via ethisch georiënteerde fora. Wetenschappers voeden politiek en media; 
ook zij hebben marketingstrategieën. De strategie van machthebbers in-
zake mediakeuze is even belangrijk als de inhoud van de interventie. Het 
onverhoedse en vluchtige karakter van media accentueert het belang en de 
frequentie van hypes als centraal gebeuren. Hierdoor neemt ook de vola-
tiliteit van het politieke bedrijf zelf toe, wat, naar ik meen waar te nemen, 
gepaard gaat met afnemende tolerantie.

Dit alles oefent ook vergaande invloed uit op politiek-ambtelijke ver-
houdingen. Veel ambtelijke energie is voortdurend gemobiliseerd om 
waar te nemen of de verantwoordelijke politicus in al het mediapolitieke 
geweld op de been kan blijven. Veel afwegingen over te nemen maatregelen 
worden aan ditzelfde criterium getoetst. Voor zelfstandige overwegingen 
omtrent de samenhang van beleid, de vermoedelijke effectiviteit, dan wel 
de langetermijnconsequenties en dergelijke is minder plaats. Vanuit Ge-
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sinnungsethik is deze mobilisatie een pervertering als zij leidt tot inhou-
delijke afwijkingen.

De kennisdemocratie leidt paradoxaal tot een verticalisering van ver-
houdingen in de publieke sector: de actuele interpretatie van de ministe-
riële verantwoordelijkheid heeft geleid tot rechtvaardiging van de verwij-
dering van checks-and-balances zoals de relatieve zelfstandigheid van veel 
publieke organisaties, met de argumentatie dat hiërarchie noodzakelijk is 
ter wille van de verantwoording. De beoordeling van de verantwoordelijk-
heid vindt niet langer haar kern in de redelijkheid van het debat tussen 
parlement en minister, maar in de vormvereisten van de verantwoording. 
Door media aangestuurde vraagstellingen vergen onmiddellijke antwoor-
den en de snelle belofte van adequate actie.

Deze verticalisering leidt tot toenemende spanningen met de talloze 
bewegingen waarin horizontale participatie en verantwoording gestalte 
krijgen. De spanning concentreert zich op scharnierpunten waar beide 
elkaar ontmoeten, voornamelijk in uitvoeringsorganisaties. De beheersing 
van deze spanning vindt eveneens voornamelijk plaats vanuit procedurele 
rationaliteit.

Het buiten beeld raken van Gesinnungsethik – waarbinnen immers de 
noodzaak van subtiliteit ter wille van de tere afwegingen in alle complexe 
problematiek vooropstaat – in het mediapolitieke bedrijf heeft de weg 
gebaand voor het succes van het ethisch simplisme, dat het voornaamste 
kenmerk van populisme is. Het eendimensionale frame domineert, omdat 
wij het bewustzijn van het meerzijdige karakter van macht lieten verslap-
pen en de kunst van de meervoudige normatieve afweging zijn verleerd. 
Gevoegd bij de constatering dat tolerantie afneemt en normatieve conver-
gentie uit lijkt te blijven, levert dit een gevaarlijke cocktail op. Dat daar-
door de democratie zelf in gevaar is, acht ik geen overdrijving.

 Noten

1 Zie: Roel in ’t Veld, Kennisdemocra-
tie. Opkomend stormtij. Den Haag: 
Sdu, 2010; Roeland J. in ’t Veld (red.), 
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knowledge democracies. An emerging 
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nance. Berlijn: Springer, 2012; Roeland J. 
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governance of sustainable development. 
Potsdam: iass, 2011.
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Bij	‘moraal	en	macht’	gaat	het	om een intrigerend thema, zeker ook 
voor onderzoekers die zich bezighouden met de integriteit van politiek 
en bestuur. Vanuit die laatste wereld schrijf ik deze korte bijdrage.1 De 
thema’s die aan de orde komen zijn simpel te benoemen: wat is integriteit 
en hoe verhoudt integriteit zich tot moraal (en ethiek)? Wat weten we over 
de integriteit van ons bestuur en welke inzichten zijn van daaruit wel-
licht zinnig voor een discussie over moraal en macht? De antwoorden op 
die vragen zijn minder eenvoudig, zo besef ik. Wel probeer ik als relatieve 
buitenstaander het een en ander te concretiseren met betrekking tot de 

Integriteit van politiek  
en bestuur en de moraal  
van de macht

De auteur is hoogleraar bestuurskunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zijn 
onderzoek richt zich op de kwaliteit en integriteit van bestuur.

De moraal van de macht en integer besturen hebben direct 
met elkaar te maken. Bestuurders en politieke partijen zou-
den zich veel meer moeten bezighouden met integriteit, met 
de eigen politieke en bestuurlijke moraal. De morele agen-
da van het CDA verliest aan geloofwaardigheid zolang die 
moraal niet of maar mondjesmaat verbonden wordt met de 
integriteit van het handelen van de eigen partij, politici en 
bestuurders. Voor een verbreding en verdieping van de chris-
tendemocratische waarden-en-normenagenda is het daarom 
allereerst nodig om de vraagstukken rond de moraal van de 
macht en de integriteit van politiek en bestuur de aandacht te 
geven die ze verdienen.

door Leo Huberts
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betrokkenheid van politieke bewegingen en partijen, inclusief de chris-
tendemocratie, bij dit thema. De centrale vraag daarbij is of die partijen en 
bewegingen het thema moraal en integriteit ook op zichzelf betrekken, in 
het eigen functioneren en in de aandacht ervoor in het voorgestelde inte-
griteitsbeleid (de ‘moraal van de eigen macht’).

Integriteit	als	hoerabegrip

Integriteit is allesbehalve een gemakkelijk begrip. Er doen talrijke interpre-
taties de ronde, maar altijd is er het besef van de ingrijpendheid en de ver-
reikendheid. Iedereen wil het zijn, het is desastreus wanneer je integriteit 
in twijfel wordt getrokken. Tegenover dat belang staat de ongrijpbaarheid. 
Wat is integriteit precies? Er bestaan ten minste acht interpretaties.2 Een 
populaire visie legt de nadruk op ‘heelheid’ (het Latijnse integras verwijst 
naar ‘intact zijn’, ‘heelheid’, ‘harmonie’). Je zegt wat je denkt en je doet wat je 
zegt. Andere opvattingen verwijzen bijvoorbeeld naar professionele verant-
woordelijkheid of naar de mate waarin ook wordt gereflecteerd op de morele 
inhoud van het handelen, of naar specifieke waarden zoals onkreukbaar-
heid. Zelf verbinden we in ons vu-onderzoek3 integriteit met handelen over-
eenkomstig de geldende morele waarden en normen (en regels).

Alle definities kennen een nor-
matieve lading. Integer zijn willen 
we allemaal; het gaat om een hoera-
woord. Heelheid is beter dan gebro-
kenheid of draaikonterij, professi-
onaliteit is beter dan amateurisme, 
onkreukbaar is beter dan corrupt, 

deugdelijk is beter dan ondeugdelijk, enzovoort. Tegelijk leggen de om-
schrijvingen de nadruk op verschillende dimensies. Wat hierna volgt is de 
poging een aantal daarvan te verduidelijken.

Integriteit	en	moraal

In veel definities van integriteit wordt verwezen naar morele waarden, nor-
men en daarvan afgeleide regels. Waarop heeft dat ‘morele’ betrekking? 
Morele oordelen en maatstaven worden gekenmerkt door normativiteit 
(gaat om goed- of afkeuring), het gaat om menselijk handelen en mense-
lijke relaties, om algemeenheid (ze gelden steeds voor dit soort situatie), 
wekken gevoelens van schaamte of trots op, het gaat om bewust handelen 
en attitudes, het gaat om (de belangen van) andere mensen en het gaat om 
fundamentele belangen. Het ‘morele’ heeft, kortom, betrekking op het 

‘Integer’ zijn willen we allemaal. 
Het gaat om een belangrijk en 
lastig grijpbaar hoerabegrip
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goede, juiste, op wat hoort en niet hoort in het sociale verkeer, en dat met 
grote betekenis en zeggingskracht.

Bij de integriteit van ons bestuur, met het accent op de morele waarden 
en normen, gaat het om moraal, om waarden die ertoe doen, die bij de kern 
van bestuur en politiek horen.

Moraal verwijst dus naar het fundament van waarden en normen waarop 
integriteit gestoeld is. Ethiek wordt nogal eens gelijkgesteld aan moraal. 
Een andere betekenis van de ethiek verwijst naar de reflectie op die waar-
den, normen en integriteit. Die ethische theorievorming biedt handvatten 
en inzichten om integriteit nader te verduidelijken. Van groot belang bin-
nen de ethiek is het onderscheid tussen verschillende benaderingen met 
een eigen denk- en redeneerkader: de teleologische (of gevolgenethiek), 
deontologische (of normen-en-plichtenethiek) en de deugdenethiek. In de 
kern gaat het daarbij om verschillende aandachtsgebieden die ook relevant 
zijn voor ‘moraal en macht’. Morele of ethische reflectie kan gaan om wat 
politieke en bestuurlijke macht in de samenleving realiseren (gevolgen), 
om de wijze waarop dat gebeurt (normen voor bestuur en politiek) en om 
de waardering van de moraal van de betrokkenen (deugden).

Bij integriteit gaat het primair om handelingsethiek, om wat de betrok-
kenen doen en nalaten en veel minder om ethische reflectie op het resultaat 
van het spel, op het beleid van de overheid of de strategie van de organisatie.

Daarmee komen we wel op een ingewikkeld vraagstuk, nadenkend over 
moraal en macht. Het gaat dan zowel om ‘bestuursethiek’ als om ‘beleids-
ethiek’.4 Het eerste betreft het handelen van de betrokkenen binnen het 
openbaar bestuur, het beleidsproces, het politieke en ambtelijke spel. Vol-
doen ambtenaren of politici niet aan de ‘ethiek van het spel en het hande-
len’, dan is hun integriteit in het geding: de integriteit van het bestuur.

Bij beleidsethiek gaat het om de ethiek van het beleid zelf, om de vraag 
wat er vanuit de ethische optiek te zeggen valt over de inhoud van het over-
heidsbeleid en de consequenties in de samenleving. Daarbij gaat het niet 
alleen om de terreinen die we gemakkelijk met ethiek in verband brengen, 
zoals vraagstukken rond euthanasie, abortus en oorlog en vrede. Op vele 
andere beleidsterreinen (inzake bijvoorbeeld veiligheid en criminaliteit, 
inkomen en sociale zekerheid, milieu, verkeersveiligheid of projectont-
wikkeling) is reflectie vanuit goed en kwaad minder gebruikelijk, maar 
niet minder relevant. Steeds zal daarbij wel voor ogen gehouden moeten 
worden vanuit welke ethische benaderingen wordt geargumenteerd. 
Hoewel de normen- en de deugdenethiek niet gemist kunnen worden, zal 
de gevolgenethiek hier een belangrijke rol spelen. Bij thema’s als abortus 
spelen normen een cruciale rol (zoals ‘gij zult niet doden’, ‘zelfbeschik-
kingsrecht vrouw’), waarnaast de gevolgen worden beoordeeld (zoals het 
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aantal illegale abortussen, verwaarlozing geboren kinderen). Bij het ver-
keersveiligheidsbeleid gaat het meer om de gevolgen (zoals de omvang van 
de investering, de bespaarde verkeersdoden, of de milieuschade).

De ethiek van beleid (inclusief de gevolgen voor de samenleving) is cru-
ciaal om de ‘techniek’ van het bestuur aan te vullen, maar de vraag blijft 
relevant wanneer het begrip integriteit van toepassing is. De integriteit 
van bijvoorbeeld het Ministerie van Infrastructuur en Milieu betreft de 
wijze waarop door ambtenaren en politici wordt gehandeld, in de verschil-
lende fasen van het beleidsproces. Zo gaan de grootste integriteitsaffaires 
van de laatste jaren, de bouw- en vastgoedfraude, niet over de morele aan-
vaardbaarheid van de aangelegde bouwwerken, maar om de wijze waarop 
is gehandeld (illegale afspraken, smeren en fêteren, corruptie). Misschien 
dat een niet-integer frauduleus proces leidt tot een onethisch resultaat, 
maar dat hoeft niet.

Integriteitsvragen betreffen al met al het handelen van de actoren in 
bedrijf en bestuur, niet de inhoud van de bedrijfsstrategie of het overheids-
beleid dat resulteert.

Het	mijnenveld	van	de	moraal

Integriteit gaat over de geldende morele waarden, normen en regels. 
Waarnaar verwijst evenwel het woordje ‘geldende’? Wie of wat bepaalt 
wat geldt, wie is de ‘scheidsrechter’ in het mijnenveld van de moraal? Wie 
beoordeelt of er sprake was van heelheid, professionele verantwoordelijk-
heid, onkreukbaarheid, ontbrekende morele reflectie, schending van vaak 
algemene regels, schending van morele waarden en normen?

Soms is gemakkelijk te achterhalen wat het relevante ‘beoordelingskader’ 
inhoudt. Een eerste handvat bieden de internationaal geldende regels en 
codes.5 Zo bestaan er bijvoorbeeld verdragen en conventies tegen corruptie 
en machtsmisbruik. In democratieën geeft ook het nationale recht veel aan-
knopingspunten en dat geldt ook voor de regels en codes van organisaties.

Maar regels en codes bieden lang niet altijd uitkomst. Ook het handelen 
binnen de kaders van wet en regel kan moreel dubieus zijn. Maar wie is dan 
de scheidsrechter? Welke ‘publieken’ zijn van belang? En hoe stel je ‘hun’ 
moraal vast? Dat is lastig en tegelijk een uitdaging. Wie de integriteit van 
een individu of organisatie aan de orde stelt, dient ook de publieken en de 
morele normen te specificeren. Louter de ‘eigen’ moraal is niet het kompas 
om dan op te varen, het moet gaan om (de interpretatie van) de moraal van 
relevante publieken – ook al heeft elk individu vanzelfsprekend recht op een 
eigen morele waardering en afweging met betrekking tot alle gedrag van ie-
dereen, of dat nu gaat om het aanvaarden van en vragen om steekpenningen 
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van vliegtuigbouwer Lockheed, om bordeelbezoek door de directeur van het 
bedrijf gemeente werken, of om de betaalde bijbanen van de Commissaris 
van de Koning. Mijn stelling is evenwel dat het oordeel over de integriteit 
van de prins, de directeur of de commissaris om meer vraagt dan alleen het 
eigen oordeel over het genoemde gedrag. We hebben het niet voor niets over 
(algemeen) geldende waarden, normen en regels. Dat oordeel vereist ook de 
interpretatie van de moraal van de relevante publieken.

Wanneer de wethouder van Economische Zaken opdrachten geeft aan 
het bedrijf van zijn broer, staat dat haaks op de norm dat een bestuurder 
verre moet blijven van het nemen van besluiten waarbij eigenbelang in 
het geding is. Wanneer een minister de Tweede Kamer bewust foutief in-
formeert is dat een politieke doodzonde en op de achtergrond spelen de 
geldende normen voor het spelen van het politieke spel. Maar wanneer 
een wethouder tijdens de nieuwjaarsreceptie ietwat dronken van het stad-
huisbalkon kiepert, wordt het beoordelen al een stuk moeilijker. Het is niet 
slim, ook niet gezond, maar is het ook niet integer?

Om tot dat oordeel te komen, zijn de wetten en regels van belang, maar 
daarbinnen is – vanuit mijn denkraam over integriteit – ook van betekenis 
wat het relevante publiek (in het voorbeeld: de lokale bevolking) ervan vindt.

In deze visie op integriteit is er dus geen vooropgezet normatief kader dat 
de afweging stuurt. Integriteit is een kwaliteit van het handelen. Om te ko-
men tot integer handelen is het voor de functionaris van belang dat hij zowel 
gevoel heeft voor de morele dimensies van zijn handelen (en de eigen waar-

den en normen die in het geding 
zijn), voor de ‘gestolde moraal’ die 
is neergelegd in wetten en codes, als 
ook voor de moraal van zijn publie-
ken. Dat gevoel is ook te omschrijven 
als de ‘morele antenne’.

De relevante moraal ligt lang niet 
altijd voor het ‘oprapen’. Dat maakt 
het voor publieke functionarissen 

nogal eens ingewikkeld en hersenbrekend om te bepalen wat integer ge-
drag is. Is er sprake van (de schijn van) belangenverstrengeling wanneer 
je als wethouder Sport voorzitter bent van de lokale voetbalvereniging (ja, 
niet doen dus), wanneer je dat bent als wethouder Volkshuisvesting en je 
jezelf in B&W verre houdt van besluiten over sport, of wanneer je partner, 
zoon/dochter, of buurman voorzitter is van die vereniging? Vaak resteert 
weinig anders dan te koersen op het eigen persoonlijke morele kompas (de 
eigen moraal). Blijkt later dat een publieke moraal manifest wordt die daar 
haaks op staat, dan brengt dat de functionaris in grote problemen. Zijn 
integriteit komt ter discussie te staan, de antenne heeft gefaald.

Om integer te kunnen handelen 
is gevoel voor zowel de morele 
dimensies van het eigen han-
delen als ook voor de moraal 
van het publiek nodig
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Het besef van dat morele risico kan leiden tot hypocrisie of opportu-
nisme.6 Hypocriet is de functionaris die op voorhand de eigen moraal 
laat vieren omdat het publiek (wellicht) iets anders vindt. De opportunist 
maakt geen eigen afweging maar waait mee met de morele wind die wordt 
aangereikt door de voorlichter of het opinieonderzoek. Of daarbij de wens 
de vader van de gedachte is, weet ik niet, maar ik vermoed dat opportu-
nisme en hypocrisie slechte raadgevers zijn en geen uitweg bieden uit 
het mijnenveld van de moraal. Dat heeft ermee te maken dat de publieke 
moraal niet onverschillig staat tegenover de mate waarin een functionaris 
ruggengraat toont, ook in morele zin. Iemand met morele daadkracht, die 
voor de eigen afweging staat en die weet uit te leggen, kan uiteindelijk vaak 
op meer waardering rekenen dan degene die niet anders doet dan zijn pu-
bliek naar de mond praten.

Een ander aspect of gevaar betreft wat ik betitel als ‘integritisme’. In 
dat geval wordt iemands integriteit in het geding gebracht wanneer daar 
eigenlijk geen reden voor is. Iedereen maakt ook fouten, neemt twijfelach-
tige beslissingen, maar het vereist meer om iemands integriteit in het ge-
ding te brengen als ook om een misstap te veralgemeniseren in de richting 
van twijfel over iemands integriteit, als persoon of functionaris.

Integriteit	in	context

In het voorgaande heb ik geprobeerd de betekenis van integriteit voor ‘de 
macht’ te omschrijven en af te bakenen. In de kern gaat het om de morele 
kwaliteit van politiek en bestuur. Tegelijk past het besef dat ook andere 
kwaliteiten ertoe doen in de praktijk van de macht. Bij criteria voor goed 
besturen gaat het in Nederland ook om wat je kunt realiseren in de samen-
leving (effectiviteit), om de mate waarin de macht zich verbindt met en 
kansen biedt voor burgers en de samenleving (democratie) en of wordt aan-
gesloten bij regel en wet (rechtmatigheid). Daarop voortbouwend is het wel 
de vraag hoe goed we dat in onze samenleving en in ons bestuur georgani-
seerd hebben. Mijn stelling is dat we doeltreffendheid en doelmatigheid 
(Rekenkamers), democratie en legitimiteit (politiek stelsel) en rechtmatig-
heid (rechterlijke macht) wel op het netvlies hebben, maar dat ‘integriteit’ 
in ons huidige stelsel maar mondjesmaat vertegenwoordigd wordt. Dat 
geldt voor ons landelijke bestuur, maar ook wel voor vele organisaties.

Dat geldt dus ook voor politieke partijen en hun bemoeienissen met in-
tegriteit. Zie bijvoorbeeld het onderzoek van Slingerland en Transparency 
International naar ons nationale integriteitssysteem.7 Dat wijst op thema’s 
zoals de openbaarheid over de financiering van de partijactiviteiten (nationaal 
en lokaal), hoe wordt omgegaan met de pogingen om het landelijke systeem 
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voor integriteit te verbeteren, ook wat betreft het bedrijfsleven, en het omgaan 
met klokkenluiders. Tot slot noem ik de discussie over de nevenfuncties en 
-betrokkenheden van Tweede en Eerste Kamerleden. Diverse voorbeelden, 
natuurlijk, maar het gaat me erom of het thema integriteit serieus op de partij-
politieke agenda’s staat, ook los van de mediahypes van alledag.

Nadenken over integriteit, wat het inhoudt, welke gevolgen het heeft 
voor het eigen (partij)functioneren en de opstelling met betrekking tot wat 
er moet gebeuren, is niet altijd vanzelfsprekend. Met de pvv	als voorbeeld 
van gebrek aan transparantie over de financiering en gebrekkige interne 
democratie (en dus ook integriteit), geldt ook voor andere partijen dat nog-
al wat zaken slecht op orde zijn, als ook dat men in de verdediging schiet 
wanneer het om eigen partijgenoten gaat.

Integriteit	is	de	moraal	van	de	macht

Vat ik het voorgaande samen, dan gaat het bij integriteit om relevante of 
geldende moraal met betrekking tot het handelen van politici en bestuur-
ders. Integriteit betreft de moraal van de macht in actie. Daarmee is het een 
thema dat relevant is voor alle politieke partijen en ideologieën. Tegelijk 
weten we nog maar weinig over de relatie tussen die ideologieën en integri-

Tabel	1.	Keuze	van	studenten	voor	belangrijkste	waarde	en	

partijvoorkeur.

Partijen
Aantal

(n)
Keuze in-
tegriteit

Keuze recht-
matigheid

Keuze  
effectiviteit

Keuze de-
mocratie

CDA 75 55% 5% 31% 9%

CU 21 62% 14% 19% 5%

D66 127 50% 6% 30% 14%

GL 95 55% 3% 27% 15%

PvdD 17 59% 6% 29% 6%

PVV 40 25% 8% 43% 25%

PvdA 105 40% 8% 30% 22%

SGP 28 46% 14% 25% 14%

SP 47 49% 13% 26% 13%

VVD 124 32% 6% 48% 13%

Totaal 679 45% 7% 33% 15%
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teit en de mate waarin er verschillen bestaan tussen partijen wanneer het 
gaat om de moraal van de macht in actie. Dat geldt ook voor het cda	en de 
christendemocratie. Wel is duidelijk dat cda-sympathisanten veel waarde 
hechten aan ‘integriteit’. Milanne Mulder deed onderzoek naar de relatie 
tussen politieke visies op de samenleving en de ideeën over goed besturen 
en het belang van criteria als rechtmatigheid, integriteit, effectiviteit en 
democratie.8 Tabel 1 biedt daarvoor food for thought. Het gaat om de visie 
van studenten/jongeren op het belang van die criteria, wanneer ze worden 
‘gedwongen’ de belangrijkste te kiezen. Ter afsluiting presenteer ik van 
daaruit hierna een aantal observaties, ten behoeve van de discussie over de 
moraal van de macht.

cda,	ethiek	en	integriteit

Het is uitermate boeiend hoe de christendemocratie omgaat met het thema 
moraal en macht. In deze bundel wordt die geschiedenis ook geschetst: 
Van Agt en het ethisch reveil, Balkenende en ‘normen en waarden’, en 
recenter was er Buma’s poging om de moraal in te brengen in de laatste 
campagne voor de Tweede Kamer. Vanuit het cda-gedachtegoed zijn dat 
steeds logische bijdragen aan het politieke debat, maar ze hebben ook wel 
schaduwzijden wanneer het gaat om de moraal van de macht zelf.

Enerzijds denk ik daarbij aan het wellicht onbedoelde effect dat dit 
thema in het partijpolitieke debat van alledag vooral of zelfs louter met 
christendemocratie (en religie) wordt geassocieerd. Ik vind dat jammer. 
Alle partijen en ideologieën zouden zich moeten bezighouden met hun 
politieke en bestuurlijke moraal.

Opmerkelijk is vanuit mijn optiek wel dat de cda-discussie over ‘mo-
raal’ vooral lijkt te gaan over de samenleving en minder over de partij en 
de beweging zelf. Enerzijds is dat verdedigbaar. De nadruk op moraal en 

waarden wanneer het om de samen-
leving gaat, met daarbinnen ge-
rechtigheid, solidariteit, gespreide 
verantwoordelijkheid en rentmees-
terschap als uitgangspunten, biedt 
duidelijkheid. De notitie Een be-
trouwbaar politicus. Grondhouding 
voor volksvertegenwoordigers en 

bestuurders namens het cda biedt daarvoor mooie inzichten.9

Anderzijds roept de uitwerking van de moraal van de macht zelf echter 
tegelijk vragen op (met logischerwijs dan ook twijfel over de geloofwaar-
digheid van de eigen pleidooien gericht op de samenleving, de ‘anderen’). 

De CDA-discussie over ‘moraal’ 
lijkt vooral te gaan over de 
samenleving en minder over de 
partij en de beweging zelf
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De achterban lijkt integriteit erg belangrijk te vinden, maar ik vraag me af 
of hoe prominent de moraal van de eigen macht (integriteit) op de eigen 
agenda staat. Laat ik wat simpele voorbeelden noemen.

Wat is de kern van de eerdergenoemde notitie Een betrouwbaar politicus 
en wat is er in de praktijk mee gebeurd? Er wordt gepleit tegen regels en 
voor een grondhouding. In die ‘grondhouding’ gaat het om de samenle-
ving (gerechtigheid enzovoort), maar hoe wordt er aangekeken tegen de 
moraal van de (eigen) macht? Een eigen ethische gedragscode wordt niet 
bepleit, maar wat zijn precies de uitgangspunten? Aanvullend is wel spra-
ke van concrete initiatieven, zoals vertrouwenspersonen en een commissie 
waar integriteitsschendingen gemeld kunnen worden. Ik heb hier geen 
serieus onderzoek naar gedaan, maar wat informeel polsen leidde niet tot 
de idee dat dit inmiddels ook functioneert.

Daarnaast passen andere vragen met betrekking tot de moraal van de ei-
gen macht. Hoe zit het bijvoorbeeld met de transparantie van de inkomsten 
van de partij op alle niveaus? Financiering door organisaties en bedrijven 
heeft immer de mogelijke schijn van belangenvermenging of -verstrenge-
ling, en dus past openbaarheid. En hoe zit het met de status van de ethische 
afspraken voor partijfunctionarissen en de mate waarin die in de praktijk 
tot gelding wordt gebracht? Dit is een relevante vraag voor bijvoorbeeld het 
debat over de nevenactiviteiten van prominente Tweede en Eerste Kamerle-
den. Ik denk daarbij logischerwijs ook terug aan het debat over de vroegere 
nevenfunctie van Eerste Kamervoorzitter Brinkman in de bouwsector.

Hoe zit het met de cda-opstelling tegenover klokkenluiders als Fred 
Spijkers en de betrokkenheid van vele cda’ers in het verleden bij die affaire 
(ministers, staatssecretarissen, volksvertegenwordigers)? En hoe zit het 
met de cda-opstelling in de Tweede Kamer met betrekking tot de pogingen 
een landelijk integriteitssysteem tot stand te brengen? In de discussies 
daarover en in de beleidsontwikkeling loopt de partij niet voorop, om het 
eufemistisch uit te drukken.

Dergelijke vragen zijn opportuun voor alle politieke partijen, zo besef 
ik, maar ik stel ze hier om mijn thema van de integriteit van de macht (zelf ) 
te verbinden met het thema in dit boek over moraal en macht. Vele poli-
tieke partijen hebben op dit punt nogal wat boter op het hoofd. Maar toch. 
De meer algemene boodschap is dat het twijfel oproept wanneer de moraal 
niet of maar weinig verbonden wordt met het eigen functioneren en beleid. 
Integriteit is moraal van de macht, integriteit betreft dus ook het handelen 
van de eigen partij, politici en bestuurders, en het verbinden van dat thema 
met een algemeen debat over macht en moraal lijkt niet onlogisch.

Dat geldt, nogmaals, voor alle partijen, maar is zeker ook van belang 
voor het cda. Binnen de partij wordt geregeld de vraag gesteld of het niet 
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mogelijk is om de christendemocratische waarden-en-normenagenda te 
verbreden en te verdiepen. ‘Fatsoen moet je doen’, om te beginnen in eigen 
kring. Natuurlijk; maar het heeft soms ook nogal ongemakkelijke gevolgen 
wanneer het gaat om het eigen functioneren en beleid.

 Noten

1 Daarbij borduur ik voort op bijvoor-
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Op	de	zesde	dag	gebeurde	er	iets	opmerkelijks. Het was woensdag 
1 maart 1911 en hoewel hij eigenlijk iets anders te doen had, begaf jhr. mr. 
Alexander Frederik de Savornin Lohman zich naar de Tweede Kamer.

Het ging om de behandeling van het wetsontwerp tot bestrijding van 
zedeloosheid, dat verdedigd werd door de katholieke minister van Justi-
tie mr. E.R.H. Regout. Het was een complex ontwerp en de Kamer trok er 
twee volle vergaderweken van ieder vier dagen voor uit.1 De behandeling 
was begonnen op dinsdag 21 februari met algemene beschouwingen over 

‘Voor zedemeester is de 
Staat minder geschikt’: over 
confessionelen en hun onzekere 
omgang met de moraal

De auteur is historicus.

Het CDA en zijn christendemocratische voorgangers hebben 
in de loop van de twintigste eeuw veranderende opvattingen 
over moraal gehuldigd. Dat blijkt wel uit het verschil tussen 
het debat over de zedelijkheidswetgeving in 1911, het ethisch 
reveil van Van Agt en het waarden-en-normenvertoog van 
Balkenende. Christendemocraten volgden de algemene ont-
wikkelingen in de samenleving. En ze hinkten vaak op twee 
gedachten. Terwijl de principiële scheidslijn in feite lag bij 
het onderscheid tussen moraal en publieke eerbaarheid of 
zedelijkheid, waar de overheid voor verantwoordelijk was, 
redeneerden Kamerleden in de praktijk toch vaak onbekom-
merd vanuit hun persoonlijke moraal.

door Jan Dirk Snel
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het ontwerp als zodanig, waarop vanaf de volgende dag de afzonderlijke 
artikelen stuk voor stuk en vooral tot in detail werden besproken. Het wets-
ontwerp ging over de verspreiding van pornografie, over het aanbieden en 
ongevraagd reclame maken voor voorbehoedsmiddelen, over de seksuele 
bescherming van minderjarigen, waarbij homoseksualiteit een belangrijk 
thema vormde, over het aanbieden van abortus provocatus, over koppe-
larij, bordelen en vrouwenhandel en verder nog over gokken, het zoge-
naamde ‘hazardspel’. Het hoeft geen betoog dat het aan al deze zaken paal 
en perk wilde stellen.2

Jurist	en	gevoelsmens

Lohman had nog niet aan het debat deelgenomen. De gehele voorgaande 
week had hij zich afwezig gemeld3 en ook de vorige dag was hij niet aanwe-
zig geweest.4 Maar hij had wel het verslag over die dag gelezen en nu moest 
hij komen, vond hij, andere verplichtingen of niet. Het opmerkelijke was 
dat Lohman naar het Binnenhof toog, omdat hij ernstig bezwaar had tegen 
een amendement dat uitgerekend door een tiental geestverwanten was 
ingediend, onder leiding van de christelijk-historische afgevaardigde van 
het kiesdistrict Amsterdam ii, J.R. Snoeck Henkemans. Het ging om vier 
antirevolutionairen, onder wie dr. Abraham Kuyper, drie katholieken en 
drie christelijk-historischen.5

De inhoud van het amendement, dat handelde over de verleiding van 
minderjarigen ‘van onbesproken gedrag’ tot ‘vleeschelijke gemeenschap’ 
en waarbij men al dan niet uitgesproken vooral aan homoseksualiteit 
dacht, hoeft ons hier niet bezig te houden. Het is genoeg om te constateren 
dat Lohman de voorkeur gaf aan een amendement over hetzelfde onder-
werp van de sociaaldemocraat mr. Pieter Jelles Troelstra, dat sprak over 
‘ontucht’, maar dat de verleidingsmiddelen beperkte tot ‘giften of beloften 
van geld of goed’ en anders dan de tekst van het confessionele tiental niet 
repte over ‘misbruik van gezag, geweld, bedreiging, of misleiding’.6 Beide 
amendementen waren bedoeld ter vervanging van het regeringsvoorstel, 
dat sprak over ‘de meerderjarige die met een minderjarige van hetzelfde 
geslacht ontucht pleegt’ en daarmee homoseksuele ontucht anders behan-
delde dan heteroseksuele. Lohmans bezwaren waren technisch van aard – 
of eigenlijk toch net iets meer. Hij vond dat het amendement van zijn con-
fessionele geestverwanten de systematiek van het strafrecht ondermijnde 
en praktisch heilloze gevolgen – de mogelijkheid van chantage – zou heb-
ben. Juridisch amateurisme, daar kwam het in feite op neer.

Maar nu hij zich toch in de discussie mengde, kon hij het niet laten om 
ook enige beschouwingen van meer algemene aard te berde te brengen:
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‘Mijn standpunt in deze en in het algemeen op het gebied van het straf-
recht is dit: dat een strafwetgever nooit mag beoogen bestrijding van on-
zedelijkheid, om de eenvoudige reden, dat hij dat niet kan. Alle misdrijven 
komen voort uit het binnenste van den mensch en zijn dus enkel en alleen 
door middelen van moreelen aard bestrijdbaar. Ik geloof, dat de geheele 
Kamer dit met mij eens is, maar zeer zeker zullen dit met mij eens zijn de-
genen die met mij staan op het standpunt van de Heilige Schrift, waar dit 
overduidelijk voortdurend is uiteengezet.’

‘Geen strafwet heeft ooit iemand gemaakt eerlijk, kuisch of humaan. 
Wie niet eerlijk is, niet kuisch, niet humaan, zal door de strafwet niet ver-
anderen. Dat moet om andere redenen geschieden; de strafwetgever heeft 

zich alleen te bepalen tot uitingen, 
en de bemoeiing van den strafwet-
gever mag dan ook niet zijn bestrij-
ding van de onzedelijkheid op zich 
zelf, maar moet m.i. uitsluitend 
bepaald worden door redenen van 
utiliteit. De bepaling van de grens 

der strafbaarheid kan m.i. nooit afhangen van de vraag hoe afschuwelijk 
een of ander feit is op zich zelf. Wij kunnen een feit nog zoo afschuwelijk 
vinden en het toch niet strafbaar stellen. Omgekeerd kunnen wij een feit, 
dat niet denoteert van groote perversiteit, toch zeer streng straffen.’7

Lohman verwierp het ‘oude standpunt’ uit vroeger eeuwen dat de straf-
wet meende te kunnen gebruiken ‘tot bestrijding van onzedelijke hande-
lingen’.8 De Bijbel, waar hij zich, zoals uit het citaat blijkt, wel degelijk in 
algemene zin op beriep, moest men niet gebruiken als bron van positief 
recht. Lohman vreesde dat een deel van de Kamer, nu het ging over zede-
lijkheid en met name homoseksualiteit, ‘niet oordeelt als jurist, maar als 
gevoelsmenschen’.9

Christelijke	moraal

Een van de Kamerleden die zich terecht door Lohmans opmerkingen aan-
gesproken voelde, was de antirevolutionair Anthony Brummelkamp, een 
voormalig christelijk-gereformeerd predikant. Hij kon niet begrijpen hoe 
Lohman zich kon beroepen op de Heilige Schrift, ‘alsof die ons zou aan-
moedigen om dit afschuwelijke kwaad niet in het openbaar te straffen’. Dat 
was volgens hem namelijk wel degelijk het geval. Brummelkamp citeerde 
uit het Bijbelboek 2 Koningen 23 onder meer de verzen 6 en 7 over koning 
Josia: ‘Hij bracht ook het beeld van het bosch uit het huis des Heeren weg, 
buiten Jeruzalem, tot de beek Kidron, en verbrandde het aan de beek Ki-

‘Geen strafwet heeft ooit  
iemand gemaakt eerlijk,  
kuisch of humaan’
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dron, en vergruisde het tot stof; en hij wierp het stof daarvan op de graven 
der kinderen des volks. Daartoe brak hij de huizen der schandjongens af, 
die aan het huis des Heeren waren, alwaar de vrouwen huisjes voor het 
beeld van het bosch weefden.’10

Het ging hier natuurlijk vooral om die schandjongens. Als die in het 
oude Israël werden aangepakt, waarom dan nu in 1911 in Nederland niet 
hetzelfde doen, als het om homoseksualiteit ging? Brummelkamp had nog 
een ander woord van repliek aan Lohman: ‘Die geachte afgevaardigde heeft 
er een gevoelszaak van gemaakt. Maar ik kom op tegen het gebruik van het 
woord “gevoel” in deze materie. In mijn eerste rede voorleden week heb ik 
gezegd, dat dit wetsontwerp staat op den bodem van de Christelijke mo-
raal en dat de Christelijke moraal haar grondslag vindt in de tweede tafel 
van de Tien Geboden. Waar het hier dus een Goddelijk gebod geldt, heb ik 
alleen te maken met mijn geweten en moet ik er tegen opkomen, dat men 
in de plaats van het woord “geweten” het woord “gevoel” stelt. Het gebod 
Gods richt zich tot de consciëntie en vindt daar weerklank.’11

Brummelkamp had er geen moeite mee de christelijke moraal recht-
streeks aan de samenleving op te leggen. In de voorgaande week had hij het 
woord gevoerd over het wetsartikel dat het tentoonstellen en ongevraagd 
aanbieden van voorbehoedsmiddelen en het verspreiden van geschriften 
waarin die ongevraagd als verkrijgbaar werden aangewezen, strafbaar 
stelde. De stroming die het gebruik van kunstmatige voorbehoedsmid-
delen voorstond, werd destijds het neomalthusianisme of nieuwmalthu-
sianisme genoemd. Brummelkamp meende dat het wetsontwerp uitging 
van de gedachte dat dat ‘op zich zelf is een strafbaar, een schuldig, een zon-
dig iets’: ‘Wij hebben van den Minister van Justitie gehoord, dat hij zich 
plaatst op den bodem der Christelijke moraal. Zeer juist; en daarom is dit 
wetsontwerp zoo geworden als het is. De Christelijke moraal heeft een sub-
straat, dat is niet anders dan de wet der Tien Geboden. Die wet geldt niet 
alleen voor de Joden, maar voor alle menschen en is nooit herroepen. Uit 
het Oude Testament is het Nieuwe voortgekomen. Op den bodem van de 
tweede tafel der Tien Geboden staat de Christelijke moraal; die is als men 
wil eenvoudig de uitwerking daarvan. Nu is in die wet der Tien Geboden 
het huwelijk door God beschermd tegen alle inbreuk daarop en alle zonde 
daartegen, zoowel vóór als in en buiten het huwelijk. Dat is de grondslag 
waarop wij ons hier plaatsen moeten, dat is het eenig juiste en het eenig 
ware uitgangspunt.’

Brummelkamp was bepaald niet het enige Kamerlid dat in die geest 
sprak. Terecht constateerde de sociaaldemocratische afgevaardigde 
F.W.N. Hugenholtz, ook al een voormalig predikant, maar dan van 
unitarischen huize, dat waar de wet het over het uitstallen van voorbe-

B_BOOM086-3_CDV 2013 nr 3   117 30-09-2013   11:43:00



Christen Democratische Verkenningen | Herfst 2013

Christendemocratische	uitdagingen

118

hoedsmiddelen had, niet alleen Brummelkamp, maar ook de katholieke 
Kamerleden W.J.C. Passtoors en mr. A.I.M.J. baron van Wijnbergen zich 
niet beperkten tot aspecten van openbaarheid, maar zich rechtstreeks 
tegen het nieuwmalthusianisme als zodanig keerden.12 Enige terughou-
dendheid was er niet bij. Wat moreel verderfelijk was, diende bestreden 
te worden.

Openbare	onzedelijkheid

De tegenstelling tussen Brummelkamp en Lohman was niet absoluut, 
maar ze markeerde wel een zeker accentverschil binnen het confessionele 
kamp. In hoeverre kon men de eigen christelijke moraal aan de gehele 
samenleving wettelijk voorschrijven? Hoe groot waren de afstand en het 
verschil tussen ethiek en wetgeving?

Het is logisch dat ieder mens zijn eigen moraal de beste acht. Wie dat 
niet vindt, zou immers direct een andere, betere moraal moeten omhelzen. 
Maar voor een wetgever is de vraag in hoeverre hij die eigen moraal ook 
voor anderen bindend acht. Die spanning kwam ook in het optreden van 
minister Regout tot uiting: ‘Het spreekt vanzelf, maar ik moet het even 
zeggen om te komen tot mijn verder betoog: tot hoofdrichtsnoer strekten 
voor mij noodzakelijk de beginselen van de Christelijke moraal, en dat ik 
dit vooropstel, kan en mag niemand verwonderen, omdat voor dengene, 
die wettelijke bepalingen gaat neerschrijven en behoort tot een levensbe-
schouwing die de mijne is, die Christelijke moraal moet zijn richtsnoer en 
wel in absoluten zin.’13

Maar dat was toch niet het enige. Ook al lagen al zijn voorstellen binnen 
de lijn van de christelijke moraal, Regout meende toch dat hij niet in strijd 
hoefde te komen met wie ook ‘die niet aanhanger is van die Christelijke 
moraal, maar van de vrije moraal, die ik verwerp’.14 Ook onder aanhangers 
van de vrije moraal bevonden zich hoogstaande lieden.15

De minister maakte wel degelijk onderscheid tussen moraal en de wet-
telijke taak van de overheid. Hij was het geheel met zijn voorganger mr. 
A.P.J. Nelissen op Justitie eens ‘dat de Staat is geen zedenmeester’.16 In de 
memorie van toelichting had die in 1908 al geschreven dat het om de open-
bare zedelijkheid ging: ‘Voor zedemeester is de Staat minder geschikt, en 
als strafwetgever behoort de overheid slechts dan op te treden, wanneer 
rechtsgoederen van anderen of van de gemeenschap door de onzedelijke 
handeling kunnen worden aangerand. Daartegenover echter staat (…) dat 
de strijd tegen aanleidingen tot het plegen van onzedelijke handelingen, 
tegen bronnen van zedenbederf, alsmede tegen het uit zedelijk oogpunt 
aanstootelijke, met behulp van strafbepalingen zeer zeker kan en, wenscht 
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de ondergeteekende daaraan toe te voegen, nog krachtiger dan thans het 
geval is, moet worden aangehouden.’17

Tijdens het debat in 1911 sloot Regout zich daarbij aan: ‘De zorg, dat er 
goede zeden onder het volk zijn, is niet de plicht van den Staat.’ Dat was 
allereerst de taak van de godsdienst, van het onderwijs en het was de doel-
stelling en plicht van ‘allen, die zich bemoeien met het sociale leven; het is 
zelfs de plicht en de roeping van wetenschap en kunst’.18

Gedeelde	moraal

Wie de enkele honderden kolommen tellende weergave van het debat 
van 1911 doorleest, zal bemerken dat het onderscheid tussen openbare 
zedelijkheid en persoonlijke moraal lang niet altijd gemaakt werd en dat 
veel Kamerleden tamelijk onbekommerd vanuit hun eigen morele opvat-
tingen spraken. Toch kan men niet zeggen dat een tijdelijke confessionele 
christelijke meerderheid – het kabinet-Heemskerk (1908-1913)19 was na de 
kabinetten-Mackay (1888-1891) en -Kuyper (1901-1905) het derde christelijke 
kabinet – koste wat kost de eigen moraal aan de samenleving wilde opdrin-

gen. Het kabinet-Heemskerk was 
niet gericht op de antithese, maar 
op verzoening en overleg en er was 
Regout dan ook veel aangelegen om 
ook leden van links, de oppositie 
bestaande uit vrij-liberalen, unie-
liberalen, vrijzinnig-democraten en 
sociaaldemocraten, te overtuigen.20 
Ook van die kant werd intensief en 

dikwijls welwillend meegedacht, wat onder meer tot uiting kwam in de 
vele amendementen die werden ingediend.

In werkelijkheid ging het om een grotendeels gedeelde publieke mo-
raal, waarbij in feite alleen de opvattingen over voorbehoedsmiddelen en 
in mindere mate de extra scherpe aanpak van homoseksualiteit, als het 
om minderjarigen ging, soms voor verschillen zorgden. Het wetsontwerp 
werd op donderdag 16 maart met 60 tegen 33 stemmen aangenomen.21 
Regout smaakte het genoegen dat niet alleen alle confessionele Kamerle-
den voor stemden. Ook de vrijzinnig-democraten mr. H.L. Drucker, mr. 
H.P. Marchant en mr. J. Limburg en de vrij-liberaal jhr. mr. P. van Foreest 
gaven hun steun aan het wetsontwerp.22 Het was niet toevallig dat het daar-
bij vooral om vooruitstrevende, radicale liberalen ging. Juist zij hadden 
minder moeite dan klassieke, thorbeckiaanse liberalen met ingrijpen door 
de staat. Er was een parallel tussen sociale wetgeving en zedelijkheidswet-

Het is niet zo dat een confessi-
onele christelijke meerderheid 
koste wat kost de eigen  
moraal aan de samenleving 
wilde opdringen
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geving. De staat had tot taak het publieke en in zekere zin ook wel het per-
soonlijke leven van mensen te verheffen.23

Op woensdag 17 mei 1911 behandelde de Eerste Kamer het wetsontwerp. 
Het debat was vrij kort. En Regout kon met tevredenheid vaststellen dat 
zijn voorstellen zonder hoofdelijke stemming werden aangenomen.24 
De zedelijkheidswetten waren geen confessionele of katholieke hobby, 
ze gaven uitdrukking aan het morele gevoelen dat breed in de bevolking 
leefde. Het ging ook niet om een specifiek confessioneel initiatief. Het oor-
spronkelijke voorstel, dat op onderdelen wel minder ver ging, was door de 
partijloze liberale minister van Justitie in het kabinet-Pierson, mr. P.W.A. 
Cort van der Linden, al in 1900 op de politieke agenda gezet.25 De gehele 
politieke elite was in dertig of veertig jaar tijd anders gaan denken over de 
omgang met de publieke moraal. Het tijdperk van de liberale staatsont-
houding was voorbij.

Confessionele	partijen

Ook al spraken confessionele Kamerleden, en overigens niet alleen zij, 
vaak rechtstreeks vanuit hun persoonlijke, christelijke moraal, toch waren 
de politieke uitgangspunten op zich terughoudender. De toon was in 1878 
al gezet in het programma van de eerste partij, de arp. Artikel 14 luidde: 
‘Op de Overheid, zoo oordeelt ze, rust de plicht om te waken voor de pu-
blieke eerbaarheid op den weg en in publieke plaatsen; de gelegenheid tot 
het gebruik van sterken drank te beperken; den uitstal te verbieden van 
onzedelijke boek-, plaat- of prentwerken; verleiding van minderjarigen 
tot onzedelijke daden strafbaar te stellen; en met de hoererij op geenerlei 
wijze, noch preventief noch beschermend, en derhalve anders dan werend, 
in aanraking te treden. Onder dien verstande echter, dat ze zich bij elken 
maatregel, die uit deze verplichting voortvloeit, stiptelijk verre houde van 
wat tot het terrein des huiselijken levens behoort.’26

Later, in 1916, werden daar nog maatregelen ‘tegen het voortwoekeren van 
het Neo-Malthusianisme’ en het ‘op publiek terrein misbruiken van Gods 
Naam’ aan toegevoegd27 en deze bepalingen bleven van kracht tot 1961, toen 
de nieuwe formulering, in artikel 13, werd: ‘De Overheid heeft te waken voor 
de openbare zedelijkheid. Zij were uit het publieke leven al wat met de eer-
baarheid in strijd is of anderszins de mens zou verlagen. Zij bescherme wat 
op dit gebied zichzelf tegen aanranding niet beschermen kan. De Overheid 
verlene steun aan hetgeen uit het volk zelf ter verhoging van het zedelijk 
peil, met name ter bestrijding van het ijdel gebruik van Gods Naam, van 
ontucht, van drankmisbruik en gokzucht, wordt ondernomen. De Overheid 
bevordere al wat het zedelijk bewustzijn der natie kan versterken.’28

B_BOOM086-3_CDV 2013 nr 3   120 30-09-2013   11:43:00



Jan	Dirk	Snel

‘Voor zedemeester is de Staat minder geschikt’: over confessionelen en hun onzekere omgang 
met de moraal

121

Christen Democratische Verkenningen | Herfst 2013

De chu had in 1908 in het beginselprogram gestipuleerd dat de overheid 
verplicht is te ‘waken voor de Openbare zedelijkheid, door van het terrein 
des openbaren levens te weren al, wat te dien aanzien in strijd is met de 
duidelijke ordening Gods’.29 Die ordening werd in 1951 vervangen door 
‘Gods wil en wet’.30

Het korte Program van katholieke leden der Staten Generaal, dat in 1896 
door zesentwintig Kamerleden werd vastgesteld, stelde dat zij alles ‘belij-
den en verdedigen (…) wat door den H. Stoel over het wezen van den Staat, 
over oorsprong en bevoegdheid van het gezag, over plichten van vorsten en 
volken wordt geleerd’, maar specifieke bepalingen over de openbare zede-
lijkheid bevatte het niet, ook niet in het korte hoofdstukje over het recht.31

In latere programma’s van de rksp vanaf 1922 werd het onderwerp wel 
genoemd. In het programma van 1929 werd de handhaving en doorvoering 
van de katholiek-staatkundige beginselen in wetgeving en bestuur in vijf 
punten nader aangeduid: ‘het hooghouden van het gezag; de verhouding 
tusschen gemeenschap en individu; het huwelijk en de ouderlijke macht; 
de belangen van de kinderrijke gezinnen; de bestrijding der openbare 
onzedelijkheid.’32 De volgorde zegt veel. De ‘bestrijding van openbare 
onzedelijkheid’ was een vanzelfsprekend punt onder de ‘onderwerpen van 
algemeen belang’ en wat er inmiddels bereikt was, werd trots opgesomd,33 
maar katholieke politiek was vooral praktisch gericht, waarbij de bescher-
ming van de eigen gemeenschap vooropstond.

Twee elementen speelden bij de confessionele houding ten aanzien van 
de verhouding tussen de overheidstaak en de moraal een rol. Ten eerste de 
erkenning van de scheiding tussen kerk en staat, die al lang bestond, maar 
die volgens het programma van de arp uit 1878 zelfs nog verder zou moeten 
doorgevoerd,34 een opmerkelijk gegeven voor een partij die toch in hoge 
mate steunde op leden die lid waren van de voormalige publieke kerk. De 
terreinen van kerk en de staat werden duidelijk gescheiden. Terwijl de arp 
al afstand nam van de voormalige publieke kerk, hadden katholieke politici 
daar nooit iets mee gehad. Zij vertegenwoordigden een bevolkingsdeel dat 
altijd een minderheid, zij het een tamelijk grote, gevormd had. Zij stonden 
buiten de ‘grondtoon’ van de natie. Nederland was geen katholiek land. Ze-
delijkheid was iets voor de kerk en voor eigen katholieke verbanden.

Het tweede punt volgt al uit dit laatste. Confessionele partijen ver-
trouwden de staat niet alles toe. Ze mochten zich dan verzetten tegen de 
beginselen van de Franse Revolutie, in werkelijkheid hadden ze de liberale 
scheiding van sferen in hoge mate overgenomen en gethematiseerd in 
beginselen als het antirevolutionaire soevereiniteit in eigen kring en later 
bij katholieken ook subsidiariteit. De kerk, het gezin, de school en andere 
maatschappelijke verbanden hadden een eigen taak, al vond de chu het 

B_BOOM086-3_CDV 2013 nr 3   121 30-09-2013   11:43:00



Christen Democratische Verkenningen | Herfst 2013

Christendemocratische	uitdagingen

122

bijvoorbeeld wel nodig in het programma op te nemen dat geen steun kon 
worden verleend aan scholen ‘waar desbewust zedelijkheid en eerbied voor 
de wet worden ondermijnd’.35

Het heeft er weinig van dat confessionelen de zedelijkheidswetge-
ving van Regout in de navolgende decennia als een grote overwinning 

beschouwden. In zijn toelichting 
op het antirevolutionaire beginsel-
programma, Saevis tranquillus in 
undis, verwees dr. Hendrik Colijn er 
bijvoorbeeld met geen woord naar. 
Wel benadrukte hij in aansluiting 
bij dr. Abraham Kuyper het verschil 
tussen publieke eerbaarheid en 
publieke zedelijkheid. Politiek ging 

het alleen om het eerste. ‘We vragen niet naar motieven, maar we letten op 
gedragingen.’36 Het ging om wat in de buitenwereld te zien was.

Ook Godslastering kwam daarbij te sprake. Het was een ‘ondergraving 
van de grondslag waarop het staatswezen rust. God, de hoogste, de eenige 
waarachtige Souverein!’37 Maar ook daarbij ging het om de openbare 
uitingen. In 1932 was de lex-Donner over smalende godslastering al aan-
genomen. Het werd door de overgrote meerderheid van de confessionele 
Kamerleden gesteund, maar de chu trad aan met twee woordvoeders: 
J.M. Krijger, die voor was,38 en de theoloog dr. J.R. Slotemaker de Bruïne, 
die betoogde dat een niet-gelovige niet de intentie kon hebben om God te 
lasteren.39 Hier herhaalde zich het verschil dat zich in 1911 tussen Lohman 
en Brummelkamp ook al had getoond: ‘De heer Lohman vroeg mij, of ik 
dan ook de openbare Godlastering zou willen straffen. Ik antwoord: Ja; een 
Christelijke Overheid is dat aan zich zelf, aan haar beginsel verplicht.’40

Ethisch	reveil	en	waarden	en	normen

Na de Tweede Wereldoorlog verschoven de morele opvattingen, maar aan-
vankelijk slechts langzaam. Toen in 1955 de regering met een wetsvoorstel 
kwam om cremeren toe te staan op voorwaarde dat de overledene de wens 
daartoe duidelijk kenbaar had gemaakt, argumenteerden de drie voor-
naamste confessionele partijen in hoofdzaak langs twee lijnen. Uitvoerig 
betoogden de woordvoerders van chu, arp en kvp dat begraven de gewone 
christelijke wijze van lijkbezorging was, maar dat andersdenkenden de 
mogelijkheid moesten krijgen van de christelijk zede af te wijken.41 Bij de 
behandeling van de zondagswet twee jaar eerder, in 1953, werd grotendeels 
langs op dezelfde wijze geredeneerd.42 De dag werd in twee delen ver-

Confessionele partijen hadden 
de liberale scheiding van sferen 
in hoge mate overgenomen en 
gethematiseerd in beginselen als 
soevereiniteit in eigen kring
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deeld: de ochtend moest de rust voor de christelijke eredienst bieden, de 
rest van de dag moest zo geregeld worden dat ook andersdenkenden hun 
eigen ding konden doen. Het was de erkenning van de feitelijke toestand 
van verzuiling: ieder zijn deel. Het strenge redeneren vanuit een absolute 
christelijke moraal was in die tijd aan de sgp voorbehouden.

Maar vanaf de jaren zestig verschoven de opvattingen, ook in chris-
telijke confessionele kring. Typerend was de wijziging in het beginsel-
programma van de chu in 1970. Dat legde nu alle nadruk op vrijheden en 
rechten, die de Nederlandse burger ‘ongeacht geloof, overtuiging, ras, 
geslacht, afkomst of maatschappelijke positie’ zou delen. ‘De overheid 
eerbiedigt de vrijheid van personen en bevolkingsgroepen binnen de 
grenzen van de openbare orde en goede zeden.’43 De zedelijkheid werd 
zo een verder nauwelijks opgemerkte algemene randvoorwaarde. Recht 
ging nu duidelijk voor moraal.

Een voor een werden de bepalingen uit de zedelijkheidswetten uit 
1911 opgeheven of gewijzigd. Pornografie kwam eind jaren zestig ruim 
beschikbaar en in 1969 kwam er een eind aan het verbod op verspreiding. 
Voorbehoedsmiddelen waren ook in 1911 als zodanig niet verboden, maar 
de nieuwe anticonceptiepil werd in 1969 officieel toegestaan en in 1971 
kwam er een einde aan het verbod om bijvoorbeeld reclame te maken voor 
condooms. In 1971 werd ook de ongelijke behandeling van homoseksuelen, 
de ontucht met minderjarigen, afgeschaft. En zo ging het verder, tot aan 
het opheffen van het bordeelverbod in 2000, waarbij het cda overigens wel 
tegenstemde.44

Maar velen gingen de ontwikkelingen te snel. Bij de verkiezingen in 
1977 werd de katholieke jurist en minister van justitie mr. Andries van 
Agt aangewezen als lijsttrekker voor het cda, dat voor het eerst met een 
gezamenlijke lijst uitkwam. Hij was de man die in 1974 het begrip ‘ethisch 
reveil’ had gemunt, eerst in een brief aan bisschop Gijsen van Roermond45 
en vervolgens in een debat in november over de begroting van zijn depar-
tement, dat vooral over het vervolgingsbeleid inzake abortus provocatus 
bleek te gaan. Tijdens het debat zei Van Agt: ‘Naar mijn overtuiging zal er 
een ethisch reveil moeten komen, in de gehele samenleving en niet uitslui-
tend in de sector van de medici.’46

Het ethisch reveil als leus sloeg goed aan bij verontruste burgers die 
vonden dat de morele ontwikkelingen veel te snel gingen en dit punt 
maakte het cda bepaald populair bij een deel van de bevolking. Maar het 
opmerkelijke was dat Van Agt het ethisch reveil niet primair definieerde als 
een taak voor de overheid, maar vooral voor de samenleving. Die zou moe-
ten veranderen, of in feite niet zo driest op hol moeten slaan. De mogelijk-
heid dat de overheid uit noodzaak meeboog met nieuwe opvattingen in de 
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samenleving bleef daarmee gehandhaafd. Het was dan ook het door dezelf-
de Van Agt geleide kabinet dat met een wetsontwerp inzake de legalisering 
van abortus provocatus kwam, ingediend door de minister van Justitie, de 
cda’er mr. Job de Ruiter, afkomstig uit de antirevolutionaire bloedgroep, 
en de minister van Volksgezondheid mr. Leendert Ginjaar (vvd). Enkele 
leden van de cda-fractie stemden tegen.47

In zekere zin gebeurde er in deze jaren nog iets anders. Eginhard 
Meijering heeft dat uitvoerig aangetoond. Het specifieke beroep op de 
christelijke openbaring en de christelijke moraal voor de samenleving 
liep terug. Confessioneel christendom werd vervangen door een ethisch 
christendom of een algemene nadruk op moraal als zodanig.48 Terwijl in 
1911 morele opvattingen breed werden gedeeld, zij het op twee verschil-
lende grondslagen, de christelijke en de vrije moraal, zoals minister 
Regout het toen noemde – overigens een aanduiding die politiek daarna 

niet werd overgenomen49 – was 
moraal nu een thema op zichzelf 
geworden. Niet meer de christe-
lijke moraal, maar moraal als zoda-
nig was een christendemocratisch 
thema geworden.

Het slotstuk verzorgde de chris-
tendemocratische minister-pre-

sident mr. Jan Peter Balkenende, die tussen 2002 en 2010 vier kabinetten 
leidde. Hij maakt furore met de tweeslag ‘waarden en normen’. Hij koos 
daarmee een thema dat afkomstig was uit de sociaalwetenschappelijke en 
vooral de onderwijskundige literatuur. Iedereen heeft nu eenmaal bepaal-
de waarden of bepaalde normen, dat kan men feitelijk vaststellen. In lijn 
daarmee vulde Balkenende de inhoud niet erg specifiek in, maar hij bena-
drukte wel hoe belangrijk waarden en normen zijn. Een formeel, descrip-
tief begrip maakte hij daarmee normatief. Het begrip normen en waarden 
was ook dubbelzinnig, want mensen konden er ook de christelijke moraal 
onder verstaan, maar per se hoefde dat niet. De invulling maakte hij vooral 
concreet in het algemene thema fatsoen: ‘Fatsoen moet je doen!’ Dat is iets 
wat alle mensen delen en belangrijk vinden.

Het was de ultieme secularisering. De Amerikaanse communitarist 
Amitai Etzioni, een socioloog die de normatieve kant op was gegaan als 
gemeenschapsdenker, was een van de denkers die door Balkenende op het 
schild werd geheven. Net als Etzioni zocht Balkenende aldus een nieuwe 
gedeelde moraal. Nu de morele veranderingen vanaf de omwenteling van 
de jaren zestig en zeventig in rustiger vaarwater waren gekomen, was het 
tijd om elkaar weer te vinden op morele thema’s, hoe weinig gespecificeerd 

Terwijl in 1911 morele opvattin-
gen breed werden gedeeld,  
werd moraal in de jaren  
zeventig een thema op zichzelf
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ook. Dat was het verschil tussen Van Agt en Balkenende, althans tussen de 
omstandigheden waarin ze opereerden.

Besluit

Moraal is breder dan zedelijkheidswetgeving. Achter alle politieke beslis-
singen, achter alle wetgeving gaan immers morele overwegingen schuil, 
ook achter sociale wetgeving, ook achter milieuwetgeving. Daar ging het 
hier allemaal niet over. Hier stond de verhouding tussen moraal in engere 
zin en de taak van de overheid op dit terrein centraal.

Het confessionele en christendemocratische denken volgde de algeme-
ne ontwikkelingen in de samenleving. En men hinkte vaak op twee gedach-
ten. Terwijl de principiële scheidslijn in feite lag bij het onderscheid tussen 
moraal en publieke eerbaarheid of zedelijkheid, waar de overheid voor 
verantwoordelijk was, redeneerden Kamerleden in de praktijk toch vaak 
onbekommerd vanuit hun persoonlijke moraal. Dat was niet specifiek voor 
confessionele volksvertegenwoordigers of bewindslieden; ook bij anderen 
kwam dat voor. Het was dan ook niet zo dat gedurende de twintigste eeuw 
de ‘christelijke’ en de ‘vrije’ moraal voortdurend tegenover elkaar stonden. 
De zedelijkheidswetten van 1911 werden breed gedragen, ook al stemde een 
derde van de Kamer niet voor. Over de meeste morele principes, over wat 
wenselijk was en wat verderfelijk was, was men het in grote lijnen eens.

In de loop van de eeuw veranderden de morele opvattingen en zonder 
meer ging dat proces buiten confessionele kring verder, maar ook daar ging 
men, soms schoorvoetend, mee. De christelijke moraal bleek minder onver-
anderlijk te zijn dan veel confessionelen in 1911 dachten, al erkende ook toen 
bijvoorbeeld de christelijk-historische afgevaardigde dr. J.Th. de Visser dat de 
interpretatie aan verandering onderhevig was.50 Maar het stellige spreken van 
Brummelkamp bestaat in het cda niet meer, en de spanning die Lohman voel-
de, is ook weggeëbd. Eén heldere confessionele lijn was er nooit. De scheids-
lijn die in 1911 nog bestond omtrent de grondslag van de moraal, niet omtrent 
de invulling, is weggevaagd. De Nederlandse samenleving is één morele ge-
meenschap geworden, waarin over morele thema’s een voortdurende dialoog 
wordt gevoerd. De christendemocratie is daarvan een onderdeel geworden.51
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De bancaire sector in Nederland heeft turbu-

lente jaren achter de rug. Hij werd in 2008 ge-

confronteerd met een crisis van wereldwijde 

omvang; een crisis die ontstond binnen de 

financiële wereld. Tijdens de crisis waren op 

grote schaal overheidsingrepen nodig om de 

banken en het financiële systeem overeind te 

houden.

‘Deze gebeurtenissen hebben een stevige 

discussie over het functioneren van de ban-

ken in gang gezet. Het vertrouwen is tot op 

de dag van vandaag nog te laag en het han-

delen van banken wordt terecht voortdurend 

kritisch gevolgd’, aldus Chris Buijink. De Ne-

derlandse Vereniging van Banken (nvb) ziet 

het als haar taak om deze situatie te verbete-

ren. ‘Inmiddels zijn financieel-economische 

maatregelen getroffen, zoals het op orde 

brengen van de bankbalansen en het verste-

vigen van de kapitaalbuffers. Maar er is meer 

nodig om het vertrouwen terug te winnen. 

Banken moeten laten zien waar ze voor staan, 

juist als het gaat om het gewenste gedrag van 

hun medewerkers.’

* * *
‘De nvb heeft op het vlak van gedragsveran-

dering gekozen voor zelfregulering. Zelf-

regulering is juist nuttig op onderdelen die 

zich minder lenen voor wet- en regelgeving, 

zoals principes die toezien op cultuur en ge-

drag. Zo is in 2009 de huidige Code Banken 

opgesteld en een jaar later in werking getre-

den. De voortgang van de Code Banken werd 

jaarlijks beoordeeld door een onafhankelijke 

monitoringscommissie. Deze commissie 

concludeerde in haar eindrapport van 2012 

dat de banken de Code Banken over het al-

gemeen goed naleven. Tegelijkertijd consta-

teerde de commissie dat banken hun com-

municatie over de Code en, in bredere zin, de 

dialoog met de samenleving zouden moeten 

verbeteren. Met deze conclusie als uitgangs-

Chris	Buijink	(1954)

Voorzitter van het bestuur van de Nederlandse 
Vereniging van Banken.

INtermezzo
Chris Buijink

‘Werken aan gedrags- en cultuurveran-
dering in de bancaire sector’
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punt, en de wetenschap dat veel principes 

inmiddels geborgd zijn door wet- en regel-

geving, wordt de Code Banken de komende 

tijd herzien. De nieuwe code zal op 1 januari 

2014 ingaan. De Code blijft wel gericht op het 

borgen van goed bestuur van een bank, maar 

legt nog meer nadruk op de gewenste cul-

tuur en het gewenste gedrag.’

‘Er komt ook een maatschappelijk statuut 

van de bancaire sector en een gedragscode 

voor alle medewerkers. Dit maatschappelijk 

statuut richt zich op de rol van banken in de 

samenleving en beschrijft de gemeenschap-

pelijke waarden van banken. Klanten van 

banken en de samenleving als geheel moeten 

kunnen rekenen op een betrouwbare, transpa-

rante, stabiele en gezonde bancaire sector. Dit 

vereist banken die gericht zijn op duurzaam-

heid en continuïteit. Hierbij staat een aantal 

uitgangspunten centraal. Bij het ontwikke-

len en aanbieden van financiële producten 

en bij het verrichten van financiële diensten 

handelen banken integer, professioneel en 

transparant. Klanten worden zorgvuldig en 

met respect behandeld. Banken vervullen een 

belangrijke rol ten dienste van consumenten, 

het bedrijfsleven en de publieke sector. Voor 

het vervullen van die maatschappelijke rol is 

het essentieel dat banken een zorgvuldige af-

weging maken tussen de belangen van klan-

ten, samenleving, werknemers en kapitaal-

verschaffers. In die afweging staat het belang 

van de klant centraal.’

* * *
‘Om de ambities uit het maatschappelijk 

statuut waar te maken, is niet alleen goed 

bestuur nodig. Er is vanzelfsprekend ook 

een belangrijke rol weggelegd voor de men-

sen die bij een bank werken. Waar de Code 

Banken de moreel-ethische verklaring voor 

bestuurders introduceerde, wordt deze ver-

klaring nu omgevormd tot een bankierseed 

of belofte die door alle medewerkers binnen 

de organisatie wordt afgelegd. Deze eed is 

niet slechts symbolisch. Er wordt een set van 

gedragsregels geïntroduceerd, waaraan alle 

medewerkers en bestuurders gehouden zijn. 

In de regels wordt integer en zorgvuldig ge-

drag en een zorgvuldige afweging tussen de 

verschillende belanghebbenden die bij de 

bank betrokken zijn afgesproken. Navolging 

van de gedragsregels is niet vrijblijvend. De 

gedragsregels worden gekoppeld aan een sy-

steem van tuchtrecht. Dit tuchtrecht, dat per 

1 januari 2015 in werking moet treden, moet 

het zelfreinigend vermogen van de bancaire 

sector bevorderen. Om de bewustwording 

over de gedragsregels kracht bij te zetten leg-

gen alle medewerkers voor wie de gedrags-

regels gelden een eed of belofte af waarin 

zij verklaren zich in de uitoefening van hun 

functie te houden aan de gedragsregels.’

* * *
‘De nvb ziet het als een van haar belangrijk-

ste taken om bij te dragen aan het herstel van 

vertrouwen in de bancaire sector. Maatrege-

len die zich richten op de gewenste cultuur 

en het gewenste gedrag spelen daarbij een 

sleutelrol: elkaar binnen de sector waar nodig 

aanspreken op gedrag en aanspreekbaar zijn 

voor de samenleving – daar gaat het om!’

‘Elkaar binnen de bancaire 
 sector waar nodig aanspreken 
op gedrag en aanspreekbaar 
zijn voor de samenleving –  
daar gaat het om!’
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Tijdens	een	recent	bezoek	aan	Japan viel me opnieuw op hoezeer 
ondernemingen daar waarde hechten aan de ‘values’, de waarden van hun 
bedrijf. Er wordt dan gewezen op betrokkenheid op de maatschappij, zorg-
vuldige omgang met natuurlijke hulpbronnen, energie-efficiency, goede 
relaties met klanten en werknemers. Dergelijke waarden bepalen immers 
het dna van de onderneming en de verhouding tot de samenleving. Als 
waarden in het bedrijfsleven alleen maar financieel worden geduid, dreigt 
ernstige verschraling van de verantwoordelijkheid van de onderneming. 
Duurzaam en verantwoord ondernemen biedt juist veel kansen op het 
terrein van innovatie, het aantrekken van nieuw talent, kostenreductie en 
goede relaties met alle stakeholders.

De gesprekken met Japanse bedrijven deden me denken aan het debat 
destijds over ‘waarden en normen’, waarin het cda zo nadrukkelijk een rol 

Kwaliteit van samenleven 
wordt bepaald door waarden

De auteur is voormalig minister-president, hoogleraar Governance, Institutions 
and Internationalisation aan de Erasmus Universiteit en Partner Corporate Respon-
sibility bij EY (Ernst & Young).

Waarden en normen stonden in de jaren na Paars hoog op 
de politieke agenda om recht te doen aan de oprechte zor-
gen van mensen. Ze waren ook een uitdrukking van de visie 
van het CDA op de ontwikkeling van de samenleving. In die 
zin valt het waarden-en-normendebat nooit te beëindigen 
en verdient het nu een nieuwe impuls. Sterker dan voorheen 
worden in het mondiale politieke en financieel-economische 
debat maatschappelijke vraagstukken moreel geduid. Het 
is een uitdaging en een opdracht voor de christendemocratie 
om hierin richtinggevende perspectieven te schetsen.

door Jan Peter Balkenende

B_BOOM086-3_CDV 2013 nr 3   130 30-09-2013   11:43:01



Jan	Peter	Balkenende

Kwaliteit van samenleven wordt bepaald door waarden

131

Christen Democratische Verkenningen | Herfst 2013

heeft gespeeld. Ruim tien jaar geleden was het een dankbaar onderwerp 
voor columnisten, journalisten en cartoonisten. Kritiek was niet van de 
lucht. Niet zelden werd de discussie geridiculiseerd. Ging het immers 
niet om een herleving van jarenvijftigsentimenten? Wie verder keek dan 
de vierkante kilometer rondom het Binnenhof, merkte echter dat er bij 
mensen heel wat anders speelde. Zorg over veiligheid in de eigen buurt, 
ergernis over hufterig gedrag in het verkeer, te weinig orde en discipline 
in de klas, onfatsoenlijke bejegening van de politie en hulpverleners, en 
ga zo maar door. Het thema waarden en normen hield veel mensen bezig. 
In Anders en beter schreef ik daarom onomwonden: ‘De zorg om waarden 
en normen moet meer zijn dan de terechte stille tocht na zinloos geweld. 
Het cda doet een appel tot verantwoordelijkheid. Het is aan de overheid 
om de juiste randvoorwaarden te scheppen, maar ook aan de samenleving: 
aan autochtoon en allochtoon. Niet om verwijdering tussen mensen te 
bewerkstelligen, maar om samenhang te bevorderen. De betrokken sa-
menleving van respect, naastenliefde en verantwoordelijkheid waarnaar 
het cda streeft, vraagt om een duidelijk bewegwijzering. Tolerantie mag 
niet verworden tot vrijblijvendheid. De morele kant van maatschappelijke 
vraagstukken moet weer volop op de politieke agenda komen te staan.’1

Het	hoe	en	waarom	van	het	waarden-en-normenvertoog

Dit pleidooi vond plaats na het pragmatisme van de jaren van Paars. In die 
tijd ging het om ‘Werk, werk, werk’. Het aan de slag helpen en houden van 
mensen is essentieel en dat geldt zeker ook nu.2 Maar kwaliteit van sa-
menleven omvat veel meer: betrokkenheid van mensen op elkaar, respect 
voor elkaar, lief en leed delen, maatschappelijke uitdagingen gezamenlijk 
aangaan, helder aangeven wat wel en wat niet kan. Het thema waarden en 
normen behoorde hoog op de agenda te worden geplaatst om recht te doen 
aan de oprechte zorgen van mensen en als uitdrukking van de visie van het 
cda op de ontwikkeling van de samenleving.

De christendemocratie gaat uit van een relationeel mensbeeld. Mensen 
komen tot hun recht in relatie tot anderen. Juist daarom wordt zoveel waar-
de gehecht aan een vitale civil society, aan het maatschappelijk midden-
veld; mensen zijn immers niet louter staatsburgers of consumenten. Het 
maatschappelijk perspectief behoort het bouwen aan een verantwoordelij-
ke samenleving te zijn. Verantwoordelijkheid omvat de verantwoordelijk-
heidsverdeling: wie is verantwoordelijk voor wat? Verantwoordelijkheid 
heeft tegelijkertijd betrekking op de inhoudelijke kant. Hoe gaan mensen, 
organisaties, instellingen met hun verantwoordelijkheden om? Om die 
reden werd binnen het Wetenschappelijk Instituut voor het cda altijd ge-
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sproken over een door solidariteit en rentmeesterschap genormeerde ge-
spreide verantwoordelijkheid.

Waarden en normen hebben een groot bereik en het risico is dat alles 
eraan kan worden opgehangen. Dat was ook een van de redenen waarom in 
het kabinetsbeleid van toen vooral gekozen werd voor een toespitsing op 
de omgang met elkaar in de openbare ruimte, onder de noemer ‘respect’. 
In het beleid werden de consequenties aangegeven voor onderwijs, justi-
tie, media, sport enzovoort. Opvallend was dat in de Nederlandse samenle-
ving veel initiatieven werden ontplooid, in het onderwijs, in de sport, door 
gemeenten. Zo wordt, om slechts een enkel voorbeeld te noemen, sinds 
2006 jaarlijks een Dag van Respect gehouden. Verdieping van het denken 
over waarden en normen werd onder andere gerealiseerd door een in 2003 
uitgebrachte studie van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbe-
leid, getiteld Waarden, normen en de last van gedrag.3 Het voorzitterschap 
van de Europese Raad in de tweede helft van 2004 werd gebruikt om, in 
samenspel met het Nexus Instituut, tijdens meerdere conferenties stil te 
staan bij de betekenis van waarden voor Europa. Centraal stond de vraag: 
wat maakt ons tot Europeanen? Een leidende gedachte daarbij was dat 
Europa meer omvat dan markt en munt.

Mondiaal	belang	van	waardegeoriënteerde	keuzes

Het debat over waarden en normen valt vanzelfsprekend nooit te beëindi-
gen. Elke tijd vraagt om morele doordenking en steeds zullen nieuwe issues 
de aandacht vragen. Goed omgaan met elkaar in de openbare ruimte blijft 
onverminderd van belang. Dagelijks zien we de gevolgen van onbeschoft 

gedrag. Dagelijks zien we ook dat 
mensen zich hier niet bij neerleggen 
en in verzet komen tegen een gebrek 
aan waarden en normen. Waarden en 
normen zijn veelomvattend en over-
stijgen het thema van omgang met 
elkaar in de openbare ruimte.

Dat brengt me bij het huidige 
debat over waarden en normen: 

wat kan de betekenis zijn van dit debat anno 2013? Sterker dan voorheen 
worden in het mondiale politieke, maatschappelijke en financieel-
economische debat maatschappelijke vraagstukken moreel geduid. De 
crisis van 2008 was niet alleen een financieel-economische maar ook een 
morele crisis. Westerse democratieën kampen met sentimenten als po-
pulisme en nationalisme, raken verstrikt in grote financiële problemen, 

Het debat over waarden en 
 normen valt nooit te beëindigen. 
Elke tijd vraagt om morele door-
denking en steeds zullen nieuwe 
issues de aandacht vragen
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en het debat wordt vaak verengd tot louter wat hier en nu speelt. Kli-
maatverandering, sociale spanningen, armoede, schendingen van men-
senrechten, corruptie – al deze kwesties vergen doordachte strategieën 
en vooral concrete acties. Zou tegen die achtergrond niet veel sterker 
gekoerst moeten worden op het kompas van waardegeoriënteerde keu-
zes en een focus op de lange termijn?

Nieuwe	oriëntaties:	van	value-based	naar	values-based

Mijn huidige werk in het bedrijfsleven en de wetenschap richt zich vooral 
op Corporate Responsibility en de betekenis van Governance. Wereld-
wijd wordt in het bedrijfsleven in hoog tempo de thematiek van values, 
van waarden, naar voren gebracht. ‘Eerst de waarden, dan de visie’, valt te 
beluisteren. Ondernemingen zouden hun strategie moeten veranderen 
van value-based naar values-based. De aandacht voor waarden is goed te 
plaatsen, omdat wereldwijd de noodzaak wordt erkend om duurzaam en 
verantwoord ondernemen voluit te integreren in bedrijfsstrategieën en 
bedrijfsmodellen. Dit houdt in: (pro)actief bijdragen aan het vinden van 
oplossingen voor klimaatverandering, schaarste van grondstoffen, toene-
mende vraag naar energie, mensenrechten, omgang met de eigen mede-
werkers en de maatschappelijke omgeving, integriteit en transparantie. 
Steeds luider klinkt de roep dat ondernemingen moeten kiezen voor sha-
red value – niet alleen financiële waarde creëren, maar ook maatschappe-
lijke waarde, en deze juist verbinden –, maar ook dat ondernemingen alles 
op alles moeten zetten om nieuwe allianties te vormen met overheden en 
maatschappelijke organisaties en dat de kortetermijn-aandeelhoudersbe-
langen plaats moeten maken voor langetermijn-stakeholdersbelangen. De 
noodzaak hiervan wordt inmiddels breed erkend. Het moet vooral gaan om 
heldere implementatiestrategieën, om meetbaarheid van de gestelde doe-
len en om transparantie over wel of niet geboekte resultaten via rapportage 
en externe controle.

Nieuwe oriëntaties spelen ook op andere terreinen. Juist nu overheden 
kampen met financiële problemen ontstaan tal van nieuwe initiatieven die 
beogen oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken te vinden. ‘Social 
entrepreneurs’ schetsen nieuwe perspectieven van privaat probleemoplos-
send vermogen. Een andere ontwikkeling is dat mensen, groepen, organi-
saties niet wachten op overheden of traditionele instellingen, maar zelf, 
bottom-up, initiatieven ondernemen op economisch, sociaal en cultureel 
gebied. Ook in wetenschappelijke kring zien we veelbelovende ontwik-
kelingen. Onlangs nam ik deel aan een zeer inspirerende werksessie van 
economen en theologen over de noodzaak om het waardediscours te ver-
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binden met innovatief wetenschappelijk denken. Tijdens die sessie werd 
expliciet ingegaan op de betekenis van aan het christendom ontleende 
waarden en hun consequenties voor wetenschapsbeoefening.

Op al deze gebieden is een sterk morele component aanwezig. Onderne-
mingen kiezen voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken die 
niet mogen blijven liggen. Zij werken steeds meer samen, onder meer om 
te voorkomen dat voorlopers te grote financiële risico’s lopen. Onderne-
mingen merken dat het steeds minder overtuigt wanneer zij zich verschui-

len achter de rug van de overheid of 
het argument dat het level playing 
field het niet mogelijk maakt te 
handelen. Centraal staat het zelf 
werken aan duurzame oplossingen 
vanuit het besef dat ‘ik en nu’ plaats 
moet maken voor ‘wij en later’. Wie 

op zich laat inwerken wat er nationaal en internationaal speelt, ziet volop 
ruimte voor door waarden gedreven invalshoeken, benaderingen en con-
crete stappen en daarvan afgeleide concrete normen.

Besluit:	waarden,	inclusieve	instituties	en	langetermijnbelangen

In Why nations fail betogen de auteurs Acemoglu en Robinson dat landen 
economische instituties nodig hebben die welvaart genereren en politieke 
instituties die de juiste kaders daarvoor scheppen.4 Cruciaal is de aanwe-
zigheid van inclusive institutions. Daartoe behoren eigendomsrechten, 
de rechtsstaat, publieke diensten die equity (billijkheid) waarborgen en 
gelijke kansen in het economisch en maatschappelijk leven, ruimte voor 
nieuwe initiatieven, ruim baan voor educatie en nieuwe technologie. Het 
tegenovergestelde van inclusive institutions zijn extractive institutions, 
instituties die geld uit het systeem halen ten behoeve van een bevoorrechte 
groep en die geen ruimte bieden voor verbreding van kansen of het door-
voeren van echte vernieuwingen. Deze belangwekkende visie geeft duide-
lijk aan welke waarden een samenleving sterker maken of verzwakken.

In een andere recente publicatie, getiteld Abundance, wordt haarscherp 
geschetst dat er nu al zeer veel technische en organisatorische mogelijkhe-
den zijn om de juiste oplossingen te vinden op het terrein van waterkwali-
teit, voeding, gezondheid, energie, onderwijs, enzovoort.5 Het komt vooral 
neer op de wil anders te handelen en open te staan voor wat echt perspec-
tief biedt. Dat pleidooi heeft alles met waarden en normen te maken. Ook 
uit deze beschouwingen blijkt hoe essentieel het is de morele kant van 
maatschappelijke issues voorop te stellen.

‘Ik en nu’ moet plaatsmaken 
voor ‘wij en later’
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Intuïtief voelen velen aan dat waarden bepalend zijn voor de kwaliteit 
van samenleven – waarden opgevat in termen van recht doen aan de ander, 
solidariteit, naastenliefde, zich in de ander willen verplaatsen, mensen-
rechten, het natuurlijk leefmilieu, de belangen van toekomstige gene-
raties. Deze waarden dienen uit te monden in heldere en voor iedereen 
kenbare normen. Waarden en normen omvatten dan zowel respect hebben 
voor elkaar in de openbare ruimte als de grote mondiale issues van nu en 
morgen. Veel bedrijven, internationale instellingen en maatschappelijke 
organisaties benadrukken de betekenis van richtinggevende waarden en 
ondernemen concrete actie. Wetenschappers dragen nieuwe inzichten 
aan. Het is een absolute noodzaak dat ook politici langetermijnbelangen 
laten prevaleren en daarbij heel nadrukkelijk de verbinding leggen met 
waarden en normen, met values. Het is een uitdaging en een opdracht voor 
de christendemocratie om hierin richtinggevende perspectieven te schet-
sen. Ook nu geldt: ‘De morele kant van maatschappelijke vraagstukken 
moet weer volop op de politieke agenda komen te staan.’6

 Noten
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6 Balkenende 2002, p. 17.
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In	onze	samenleving	staat	de	vraag naar vertrouwen hoog op de 
agenda. Het vertrouwen in instituten zoals de politiek, de rechtspraak en 
de banken is klaarblijkelijk niet vanzelfsprekend meer. Recent presen-
teerde zowel het Rathenau Instituut als de knaw een onderzoek over het 
vertrouwen in wetenschap waarin ze concludeerden dat er in het geval 
van de wetenschap geen sprake is van een vertrouwenscrisis en dat de 
Tweede Kamer, de kranten en de rechtspraak met een groter wantrouwen 
tegemoet worden getreden.1 Het wantrouwen in deze instituten is een 
ernstige zaak: vertrouwen van mensen in elkaar en in de instituten waar-
mee ze geconfronteerd worden is immers een absolute voorwaarde voor 
samenleven. Betrouwbaarheid en een basaal vertrouwen in wat de ander 

Betrouwbaarheid als 
overtuigingsmiddel in het 
politieke spreken

De auteur is hoogleraar metafysica aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

De eigen retorische dimensie van de politiek laat zien dat,  
om werkelijk te overtuigen, het niet voldoende is voor de 
 politicus om een prachtig gespind beeld van zichzelf op het 
spel te zetten. Aristoteles wist al dat de politicus zelf ‘het 
doorslaggevende’ overtuigingsmiddel is: voor een effectie-
ve retoriek dienen de politici zichzelf, hun karakter en hun 
opvatting over de goede samenleving in te zetten als waar-
borg en garantie voor de betrouwbaarheid van wat ze zeg-
gen. De betrouwbaarheid en het karakter van de politicus 
zijn niet een ‘moreel extraatje’ bij de succesvolle politieke 
rede, maar doorslaggevend voor het oordeel van de kiezers.

door Gert-Jan van der Heiden

B_BOOM086-3_CDV 2013 nr 3   136 30-09-2013   11:43:02



Gert-Jan	van	der	Heiden

Betrouwbaarheid als overtuigingsmiddel in het politieke spreken

137

Christen Democratische Verkenningen | Herfst 2013

zegt, zo betoogt Paul Ricœur, vormen de sociale band waarop samenleven 
is gebaseerd en zijn ‘de habitus van elke gemeenschap’, dat wat alle leden 
van de gemeenschap gewoon moeten zijn te doen.2 De impact van deze 
crisis aangaande het basale vertrouwen in instituten dat nodig is voor een 
samenleving, blijkt alleen nog maar groter te zijn wanneer we beseffen dat 
rechtspraak, politiek en banken elk op hun eigen wijze hun gezag ontlenen 
aan het vertrouwen dat mensen erin investeren. Mensen vertrouwen erop 
dat de uitspraken die rechters doen rechtvaardig zijn en overeenstemmen 
met hun rechtsgevoel. Hoeveel vertrouwen investeren burgers en bedrij-
ven niet in banken als ze vrijwillig hun kapitaal en hun bezit aan deze ban-
ken toevertrouwen? In deze bijdrage wil ik de vraag naar het vertrouwen in 
de politiek vanuit een specifieke invalshoek belichten: vertrouwen in het 
politieke spreken.

Overtuigingskracht

Een politicus brengt in de publieke ruimte zijn opvattingen over de goede 
samenleving naar voren en hij probeert zijn gehoor ervan te overtuigen 
dat, om die goede samenleving te bereiken of in stand te houden, de maat-
regelen uitgevoerd moeten worden die hij voorstelt. Wanneer een politicus 
in de opiniepeilingen slecht scoort, is een veelgehoorde klacht dat ‘hij geen 
goed verhaal heeft’. De voorgaande omschrijving van de politicus laat zien 
wat men in deze klacht op het oog heeft. ‘Geen goed verhaal hebben’ bete-
kent dat er in het samenspel tussen de overtuiging en het overdragen van 
die overtuiging iets misgaat. Wellicht heeft de politicus geen helder beeld 
voor ogen van waar de samenleving naartoe moet. Wellicht ontbreekt het 
hem aan retorische gaven en slaagt hij er niet in zijn scherpe visie op de 
goede samenleving helder en overtuigend te communiceren. Wellicht is de 
politicus out of touch met de stemgerechtigden en schetst hij hun in hel-
dere beelden een samenleving waarin zij juist niet willen leven.

Overwegingen met betrekking tot de overtuigingskracht van een politi-
cus horen thuis in de retorica, een onmisbaar onderdeel van het politieke 
metier – zoals Aristoteles al wist, voor wie de politieke rede een van de drie 
genres is waarin toespraken onderverdeeld worden.3 De cynische geest 
die alleen in beeldvorming en image gelooft, is van mening dat de kunst 
van het overtuigen gereduceerd kan worden tot de kunst van het verlei-
den, alsof de politicus met mooie of strategisch goed gekozen woorden de 
toehoorders, als hij zou willen, zelfs tot het geloof in leugens zou kunnen 
brengen. Natuurlijk kan het zo zijn – en zijn er uit de geschiedenis voor-
beelden te over – dat politici in bepaalde omstandigheden hun toehoor-
ders bewust met leugens verleiden,4 maar een dergelijke leugenachtige 
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praxis heeft weinig van doen met retorica en politieke retoriek in de eigen-
lijke zin van het woord. Overtuigen is namelijk niet louter het verleiden 
van de toehoorder tot een bepaalde opvatting. Het woord ‘overtuigen’ is 
niet los te verkrijgen van het woord ‘overtuiging’: de spreker die tracht te 
overtuigen is de spreker die zelf een overtuiging heeft en die met de kracht 
van zijn welsprekendheid van deze overtuiging in de publieke ruimte ge-

tuigt. ‘Overtuigen’ is verwant aan 
woorden als ‘overtuiging’, ‘getuige-
nis’ en ‘betuigen’. Wanneer iemand 
een collega steun betuigt maar op 
het beslissende moment geen steun 
verleent, zal deze collega hem vanaf 
dat moment onbetrouwbaar vin-

den. Wanneer iemand voor een rechtbank een getuigenis heeft moeten af-
leggen en in de loop van het proces aan het licht komt dat hij de rechtbank 
heeft voorgelogen, wordt hij niet langer als getuige vertrouwd en zal hij 
zelfs worden aangeklaagd voor meineed. Wanneer iemand jarenlang met 
verve zijn overtuiging uitdraagt dat iedereen als vegetariër zou moeten 
leven en hij wordt op een goede dag betrapt met een biefstuk in zijn mond, 
zullen zijn vrienden concluderen dat hij niet langer trouw is aan zijn over-
tuiging. Deze drie voorbeelden laten zien dat het woord ‘overtuigen’ niet 
wordt begrepen als niet tegelijkertijd die andere woordenketen meeklinkt: 
trouw, betrouwbaarheid en vertrouwen. Laten we daarom deze natuurlijke 
band tussen overtuigen en vertrouwen in de retoriek nader beschouwen.

Levenshouding

Om te begrijpen wat retorica is, gaan we te rade bij Aristoteles, wiens 
Retorica niet alleen lezenswaardig maar ook verrassend actueel is. Nog 
steeds wordt dit boek als maatgevend gezien voor wat we onder retorica 
verstaan. In het Oudgrieks van Aristoteles is het verband tussen overtui-
gen, geloofwaardigheid en betrouwbaarheid niet te missen: pistis, het 
Oudgriekse woord voor ‘geloof ’ en ‘trouw’, betekent in de context van 
de Retorica niets anders dan ‘overtuigingsmiddel’: pistis is dat wat voor 
de overtuiging van de politicus spreekt.5 Volgens Aristoteles zijn er drie 
van deze pisteis die de spreker actief in zijn toespraak kan gebruiken. (1) 
De spreker dient het gemoed van zijn publiek te kennen en op de juiste 
manier te kunnen stemmen, omdat mensen in de ene gemoedstoestand 
nu eenmaal een ander oordeel vellen over wat zij horen dan in de andere. 
Wie niet in staat is zijn gehoor aan te spreken en in een bepaalde stem-
ming te brengen, zal nooit de goede aarde vinden die voor een boodschap 

De spreker die tracht te 
overtuigen is de spreker die  
zelf een overtuiging heeft
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nodig is om vrucht te kunnen schieten. (2) Tevens dient de spreker een in-
houdelijk overtuigend verhaal te hebben: hij moet argumenten aandragen 
waarom de maatregelen die hij voorstelt bijdragen aan de inrichting van 
de goede samenleving. Anders dan in de wiskunde of de fysica zijn argu-
menten in de retorica niet sluitend en vormen ze geen strikt bewijs. Aan 
een opvatting over een goede samenleving kleeft altijd en noodzakelij-
kerwijs een zekere vaagheid. Daarom spreekt Aristoteles in deze context 
niet over kennis (epistèmè), maar over overtuiging. Desalniettemin zijn 
er argumenten die voor en die tegen een overtuiging spreken, en daarom 
is het vermogen om inhoudelijk te overtuigen onmisbaar voor de goede 
politicus. (3) Het derde overtuigingsmiddel, waarin ik hier het meest ge-
ïnteresseerd ben, is voor Aristoteles ‘het doorslaggevende’.6 Natuurlijk 
moet het publiek in de juiste stemming zijn om een boodschap aan te 
willen nemen en moeten de argumenten steekhoudend en overtuigend 
zijn, maar bovenal is de spreker zelf het overtuigingsmiddel. Het karakter 
of de houding (ethos) van de spreker moet voor zijn overtuiging spreken. 
De politicus moet betrouwbaar en geloofwaardig zijn: zijn levenshou-
ding en zijn houding in het politieke debat moeten ervan getuigen dat hij 
daadwerkelijk gelooft in de overtuiging die hij uitdraagt en dat hij met 
verstand van zaken over de samenleving spreekt.

Te midden van de verschillende zaken die voor de overtuiging van de 
politicus kunnen spreken noemt Aristoteles het karakter of de levenshou-
ding dus het doorslaggevende. Dit impliceert dat, in zijn spreken, de poli-
ticus direct zichzelf als het subject van het spreken in het spel brengt. Waar 
de wetenschapper te midden van zijn of haar peers aandacht vraagt voor de 
sluitende bewijzen en argumenten, heeft de politicus alleen min of meer 
overtuigende argumenten en vraagt hij met zijn spreken daarom tegelij-
kertijd aandacht voor zijn eigen betrouwbaarheid: ‘Geloof en vertrouw 
mij, want ik ben betrouwbaar.’ De politicus positioneert zichzelf dus als 
iemand die instaat voor wat hij zegt en hij geeft zichzelf als waarborg voor 
de betrouwbaarheid van de overtuiging die uitgedragen wordt.

Getuigenispolitiek

In het Nederlands kennen we de term ‘getuigenispolitiek’, die steevast 
verbonden wordt met de wijze waarop de kleine christelijke partijen hun 
spreken karakteriseren. De Van Dale vertaalt deze term in het Engels met 
politics of principle of politics of ideology, maar deze vertaling verliest de 
betekenisdimensie die in de Nederlandse term resoneert en die eigen is 
aan elk politiek spreken. Deze betekenisdimensie, die de term ‘getuigenis-
politiek’ voor een ruimer en rijker gebruik beschikbaar maakt, komen we 
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op het spoor wanneer we de volgende structurele verwantschap tussen een 
politicus en een getuige in ogenschouw nemen.

Een getuige is iemand die voor het gerecht wordt gedaagd omdat hij 
iets heeft gezien of waargenomen wat anderen niet hebben gezien en dat 
alleen publiekelijk toegankelijk is door zijn getuigenis. Daarom heeft de 
rechtbank zijn getuigenis nodig om de toedracht van de zaak te kunnen 
achterhalen. Daarom moet de getuige beloven of zweren de waarheid te 
spreken – hoeveel gewicht deze belofte in de schaal legt zien we ex negativo 
uit het feit dat meineed strafbaar is. Zodra een getuige zijn getuigenis af-
legt doet hij, impliciet of expliciet, een appel op het tribunaal en zegt: ‘Ge-
loof mij, want ik leg een geloofwaardig en waarachtig getuigenis af van wat 
er gebeurd is.’ Door een getuigenis af te leggen zet de getuige zichzelf op 
het spel: de waarheid en de waarde van zijn getuigenis hangen af van zijn 
betrouwbaarheid.

Een politicus doet een vergelijkbaar appel op zijn gehoor. Wanneer poli-
tici getuigen van een bepaalde overtuiging omtrent de vraag waar we met 
onze samenleving naartoe moeten, getuigen zij niet alleen van een bepaal-
de ideologie, maar zeggen zij ook voor hun overtuiging te zullen instaan 
en zeggen zij ook, impliciet of expliciet, dat zij deze overtuiging uitdragen 
omdat zij werkelijk geloven dat de samenleving – en niet alleen zijzelf of 
hun partij bij de volgende verkiezingen – bij hun plannen gebaat is. Zowel 
de getuige als de politicus brengt zichzelf in het spel.

Dit laat tevens zien dat de hedendaagse ontwikkeling – soms betreurd 
maar in de praktijk door alle partijen omarmd: politiek, journalistiek en 
stemgerechtigden – dat politieke partijen meer en meer steunen op het 
charisma en de uitstraling van een persoon, vaak de lijsttrekker, op een 
bepaalde manier gelegen is in de eigenheid van de retorische dimensie van 
de politiek: de politicus is geen heraut die de partijopvattingen communi-
ceert, want hij zet zichzelf op het spel als waarborg voor de waarachtigheid 
van wat hij of zij zegt.

Als we de aandacht voor de persoon in de politiek vanuit de voorgaande 
beschrijving van het politieke spreken begrijpen, dan betekent dit tevens 
dat deze aandacht niet alleen maar in termen van image, van beelden of 
mannetjesmakerij gevat kan worden, zoals de cynische geest wellicht 
zou willen. We leven in een samenleving waarin iedereen de kracht van 
het beeld beseft omdat we dagelijks aan die kracht blootstaan en omdat 
we allen proberen gebruik te maken van die kracht. Tegelijkertijd, als een 
direct gevolg van ons bewustzijn van de kracht van het beeld, zijn we ook 
nog nooit zo sterk doordrongen geweest van de bedrieglijkheid en de ma-
nipuleerbaarheid van het beeld. Dit laatste inspireert tot een (soms zeer 
gerechtvaardigde) geest van wantrouwen en ontmaskeringen. Deze geest 
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dient de politicus niet te veronachtzamen, omdat het besef van de bedrieg-
lijkheid van het beeld bij politici, journalisten en stemgerechtigden bij 
voorbaat het vertrouwen en de betrouwbaarheid – en daarmee dus de over-
tuigingskracht – van de politicus die alleen maar investeert in beeldvor-
ming, ter discussie stelt. De eigen retorische dimensie van de politiek laat 
zien dat, om werkelijk te overtuigen, het niet voldoende is voor de politicus 
om een prachtig gespind beeld van zichzelf op het spel te zetten. Voor een 
effectieve retoriek dienen de politici zichzelf, hun karakter en hun opvat-
ting over de goede samenleving in te zetten als waarborg en garantie voor 
de betrouwbaarheid van wat ze zeggen.

Betrouwbaarheid	en	waarachtigheid

Deze bijdrage opende met de opmerking ontleend aan het werk van Paul 
Ricœur dat betrouwbaarheid en vertrouwen de habitus van elke gemeen-
schap zijn. Dit betekent dat voor zowel instituten, de personen die in die 
instituten participeren als de burgers, betrouwbaarheid en waarachtigheid 

niet een ‘moreel extraatje’ zijn die 
men, al naargelang de eigen recht-
schapenheid in een samenleving, 
ook nog zou kunnen omarmen; be-
trouwbaarheid en waarachtigheid 
zijn de sociale voorwaarden voor 
elk samenleven. In het geval van de 
politicus en zijn retoriek geldt dit 

navenant: de betrouwbaarheid en het karakter van de politicus zijn niet 
optioneel bij de succesvolle politieke rede, maar zijn van doorslaggevend 
belang voor het oordeel dat de stemgerechtigden over de overtuiging van 
de politicus vellen.

Betrouwbaarheid en waarach-
tigheid zijn niet een ‘moreel ex-
traatje’, maar de voorwaarden 
voor elk samenleven

 Noten

1 ‘Geen crisis in vertrouwen in weten-
schap’; zie: http://www.wrr.nl/actueel/
pers/persbericht/article/geen-crisis-in-
vertrouwen-in-wetenschap.

2 Paul Ricœur, La mémoire, l’histoire, 
l’oubli. Parijs: Seuil, 2000, p. 207.

3 Aristoteles, Retorica (vertaling Marc 
Huys). Groningen: Historische Uitgeve-
rij, 2004, p. 34.

4 Een voorbeeld hiervan is te vinden in 
Hannah Arendt, ‘Lying in politics’, in: 
Crises of the republic. New York: Har-
court, 1972, pp. 1-47, waarin een haar-
scherpe analyse wordt gegeven van de 
Pentagon Papers.

5 Aristoteles 2004, p. 22. Martin Heideg-
ger, Grundbegriffe der aristotelischen 
Philosophie. Frankfurt: Klostermann, 
2002, p. 116.

6 Aristoteles 2004, p. 27.

B_BOOM086-3_CDV 2013 nr 3   141 30-09-2013   11:43:02



Christen Democratische Verkenningen | Herfst 2013

142

‘Het	cda	is	er	niet	om	compromissen	te	sluiten’, kopte Elsevier in 
juli 2013 boven een groot interview met Sybrand van Haersma Buma. Een 
aandachtstrekker, want lang overheerste juist het tegenovergestelde beeld: 
het cda was de partij bij uitstek die compromissen mogelijk maakte en was 
daarmee de dealmaker in de Nederlandse politiek. Van dat imago moet het 
cda volgens de partijtop echter af. Behalve Buma heeft ook partijvoorzit-
ter Peetoom benadrukt dat de compromisbereidheid van het cda in vorige 
kabinetsperiodes is doorgeschoten. De partij verstond de kunst om bij de 
meest uiteenlopende dossiers compromissen te sluiten en deze vervolgens 
als haar eigen standpunten te verdedigen. Zo verstomde het eigen geluid, 
wat (volgens de analyse van de partijtop) een belangrijke oorzaak is van de 
laatste twee verkiezingsnederlagen.1 Daarom probeert de partij nu vanuit 
de oppositiebanken meer een eigen koers te varen en compromissen te 
mijden – en met klaarblijkelijk succes: de nieuwe duidelijkheid van de 
cda-Kamerleden wordt door velen geroemd.2

Nu is het een open vraag of het cda als brede middenpartij echt altijd 
zoveel meer concessies heeft gedaan dan andere regeringspartijen. Tevens 
is onduidelijk waarom de compromisbereidheid van het cda nu tot een 

Macht en moraal van het 
compromis

De auteur is universitair docent bij het Instituut Bestuurskunde van de Universi-
teit Leiden (Campus Den Haag).

Politieke compromissen zijn vrijwel altijd moreel ambigu. 
Het is dan ook onjuist om compromissen categorisch af te 
wijzen, zoals het CDA nu lijkt te willen doen, of ze kritiekloos 
te omarmen, zoals het CDA voorheen vaak leek te doen. Een 
genuanceerdere en meer doordachte houding tegenover com-
promissen is geboden.

door Patrick Overeem

B_BOOM086-3_CDV 2013 nr 3   142 30-09-2013   11:43:02



Patrick	Overeem

Macht en moraal van het compromis

143

Christen Democratische Verkenningen | Herfst 2013

grote verkiezingsnederlaag zou hebben geleid, terwijl die bereidheid al 
decennialang een wezenskenmerk is van de partij (ook toen er electoraal 
gewonnen werd). Om deze vragen gaat het mij echter niet. Evenmin wil ik 
proberen te bepalen of de huidige afwijzing van compromissen politiek-
strategisch wel een verstandige keuze is bij een regeerakkoord dat is geba-
seerd op ‘uitruilen’ en dat in de Senaat feitelijk op een minderheidscoalitie 
steunt.3 In plaats daarvan ga ik in deze bijdrage in op de ethiek van het 
compromis, het terrein van bezinning op de vraag wanneer een compro-
mis moreel aanvaardbaar is en wanneer niet. Deze lang verwaarloosde 
kwestie krijgt momenteel weer verrassend veel frisse aandacht van politiek 
filosofen.4 Voor deze bijdrage gebruik ik drie recente studies die dit thema 
vanuit verschillende perspectieven belichten. Ik zal ze niet uitvoerig be-
spreken, maar ze gebruiken om er drie lessen uit te trekken die voor het 
cda van belang zijn.

Een	democratische	kunst

De eerste les ontleen ik aan het meest praktische van de drie boeken: The 
spirit of compromise van Amy Gutmann en Dennis Thompson (2012).5 Zij 
betogen dat in Amerika de compromisbereidheid van politici ernstig is 
aangetast door de gepolitiseerde en gepolariseerde verhoudingen en de 
‘permanente campagne’.6 De politiek in Washington wordt gedomineerd 
door een compromisloze mindset waardoor partijen stijfkoppig vasthou-
den aan hun standpunten en een onwankelbaar wederzijds wantrouwen 
koesteren. Deze vechtcultuur staat dringend noodzakelijke, duurzame en 
breed gedragen oplossingen, bijvoorbeeld over de enorme staatsschuld, 
in de weg. Daarom dienen politici, media en burgers volgens Gutmann en 
Thompson de waarde van compromisvorming weer beter te (laten) zien. De 
strijdvaardige mindset die thuishoort in de sfeer van verkiezingscampag-

nes verdient in de democratische 
politiek zeker een plaats, maar moet 
in balans worden gebracht met een 
meer constructieve en flexibele 
mindset die nodig is om te regeren.7

Van Gutmann en Thompson kun-
nen we leren dat ‘compromis’ geen 

vies woord hoeft te zijn. Compromissen kunnen levensbelangrijk, diep 
rechtvaardig en zelfs van grote schoonheid zijn.8 In een democratie gaat 
het niet alleen om het winnen van de macht, maar ook om het gebruiken 
ervan. Politici moeten niet alleen willen campagnevoeren, maar ook (mee)
besturen. Dat laatste vraagt compromisbereidheid, van oppositiepartijen 

Compromissen kunnen levens-
belangrijk, diep rechtvaardig en 
zelfs van grote schoonheid zijn
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niet minder dan van regeringspartijen. Doorgaan met campagnevoeren 
terwijl anderen proberen te regeren is onverantwoordelijk freeriderge-
drag. Een constructieve houding is daarom nodig en kenmerkt ook van-
ouds het cda. Vanuit verantwoordelijkheidsbesef én relativeringsvermo-
gen moeten juist christendemocraten tot compromissen bereid zijn.

Rotte	compromissen

Niet alle compromissen zijn echter nodig en goed. Dit essentiële inzicht 
(de tweede les) wordt vooral uitgewerkt in het prachtige boek On com-
promise and rotten compromises van Avishai Margalit (2010).9 Het is een 
scherpzinnige analyse van de morele aanvaardbaarheid van compromis-
sen in kritieke situaties waarin vrede en recht met elkaar botsen en oorlog 
dichtbij is. Een sterk punt van dit boek is dat Margalit zijn abstracte argu-
menten toetst aan echte, historische voorbeelden uit de Tweede Wereld-
oorlog en het Israëlisch-Palestijns conflict.

Margalits hoofdboodschap is dat veel compromissen nodig en goed 
zijn, maar niet alle. Er zijn allerlei dubieuze deals – shady, shoddy, and 
shabby compromises – die moreel te wensen overlaten en gegeven de situ-
atie onwenselijk kunnen zijn, bijvoorbeeld omdat er betere alternatieven 
zijn.10 Daarnaast is er een categorie van ‘rotte’ compromissen die in geen 
enkele situatie acceptabel zijn. Deze zijn zo pervers dat we ze nooit en te 
nimmer mogen sluiten, wat er ook van komt. Dit zijn namelijk deals die 
politieke regimes tot stand brengen of in stand houden die zich schuldig 
maken aan stelselmatige vernedering van en wreedheid tegen bevolkings-
groepen (nazi-Duitsland is uiteraard het belangrijkste voorbeeld). Door 
zulke regimes wordt de medemenselijkheid doorbroken en daarmee de 
basis van de moraliteit zelf aangetast. Met zulk ‘radicaal kwaad’ mogen 
nooit compromissen worden gesloten.

Margalit vindt net als Gutmann en Thompson dat compromissen vaak 
nodig en goed zijn. Zeker als de vrede ermee gebaat is, moeten we tot ver-
gaande compromissen bereid zijn en desnoods enige onrechtvaardigheid 
op de koop toe nemen. Er is voor Margalit echter ook een absolute morele 
grens: de gedeelde menselijkheid als basis van de moraliteit mag niet wor-
den geschaad.

Een belangrijke vraag is of er voor het cda ook dit soort grenzen 
aan het compromis zijn: welke compromissen zijn voor het cda echt 
onacceptabel?11 Er zijn genoeg heikele thema’s te bedenken (vrouwenbe-
snijdenis, weigerambtenaren, samenwerking met de pvv), maar hét thema 
dat in de literatuur vaak wordt genoemd als het moeilijkste om compro-
missen over te bereiken, is abortus provocatus.12 Dit is interessant, omdat 
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in Nederland de regeling rond abortus, de Wet afbreking zwangerschap 
(waz), onder Van Agt tot stand is gekomen en door het cda altijd als goed 
compromis is verdedigd.13 Hoewel het thema abortus niet in Margalits 
boek voorkomt, roept zijn argument wel de spannende vraag op of door 
abortus niet ook de gedeelde menselijkheid wordt doorbroken. Was de 
waz daarom niet een ‘rot’ compromis? Zeker is dat wanneer christende-
mocraten hier te lande en elders in Europa op dit punt hun poot meer stijf 
hadden gehouden, onze abortuscultuur (zeker het abortusdebat en wel-
licht ook de abortuspraktijk) er een stuk minder liberaal had uitgezien.

Ken	uzelf

Compromissen zijn in de democratische politiek dus nodig en goed, maar 
niet altijd. Het blijft echter lastig te bepalen waar de grens ligt. Margalits 
argument is behulpzaam, maar over de moraliteit van politieke compro-
missen in minder extreme situaties dan die van oorlog en vrede zegt hij 
niet veel. Eigenlijk blijft hij zigzaggen tussen omarming en verwerping 
van bepaalde compromissen. Een studie die dit zwart-witdenken overstijgt 
en veel dieper graaft, is Compromise van Alin Fumurescu (2013).14 Dit boek 
biedt de derde les: om goed compromissen te kunnen sluiten, moet je we-
ten wie je zelf bent en wat je vertegenwoordigt.

In een uitvoerige ideeëngeschie-
denis laat Fumurescu zien dat er in 
de zestiende en zeventiende eeuw 
aan weerskanten van het Kanaal een 
opmerkelijk verschil ontstond in 
de waardering van het compromis. 
Terwijl Engelse denkers compro-
misvorming omarmden en compro-

misbereidheid prezen als deugd, werden compromissen door hun Franse 
collega’s steevast ‘compromitterend’ gevonden en daarom afgewezen.15 
Deze tegenstelling bestaat volgens Fumurescu nog steeds: terwijl velen, 
vooral in de Angelsaksische traditie, compromisvorming in de politiek 
positief waarderen, wijzen anderen, vooral in de continentale traditie, 
deze af. Een compromis tussen beide visies op het compromis blijkt vaak 
onmogelijk.

Volgens Fumurescu zijn ze echter onnodig eenzijdig. In de middeleeu-
wen, stelt hij, bestond het meningsverschil over compromissen helemaal 
niet. Dit kwam doordat de mens volgens de gezaghebbende (kerkelijke) 
opvatting twee kanten had: een innerlijke, private, hoogstpersoonlijke 
kant, de ziel of het geweten, waarin hij vrij, voor anderen onaantastbaar en 

Om goed compromissen te 
kunnen sluiten, moet je weten 
wie je zelf bent
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alleen aan God verantwoording schuldig was, en daarnaast een uiterlijke, 
publieke, met anderen gedeelde kant waarmee hij zijn maatschappelijke 
rollen vervulde en zich met medemensen verenigde. Tussen dit forum in-
ternum en forum externum bestond een gezonde dialectiek: beide kanten 
waren duidelijk onderscheiden maar tevens met elkaar in gesprek. Daar-
door kon de middeleeuwer meer ontspannen met compromissen omgaan 
dan wij. Een compromis had voor hem vooral betrekking op zijn forum 
externum en hij hoefde niet bang te zijn dat zijn forum internum, zijn 
innerlijke integriteit, erdoor werd aangetast. Compromissen sluiten was 
daarom geen aanleiding voor grote morele ongerustheid, maar evenmin 
was het een deugdzame daad die veel lof verdiende. Het was gewoon een 
instrument dat in moeilijke situaties bij gebrek aan andere opties gewe-
tensvol kon worden gebruikt.16

De analyse van Fumurescu, die nog veel dieper en breder is dan hier kan 
worden weergegeven, is waardevol omdat zij laat zien dat de spanning tus-
sen wenselijke en onwenselijke compromissen niet buiten, maar binnen de 
menselijke persoon zijn oorsprong vindt.17 De mens is een dubbelwezen: 
uniek en onreduceerbaar waardevol als individu voor God, en tegelijk lid 
van hogere politieke en sociale gemeenschappen waarin hij zijn medemen-
sen heeft te dienen. Dit tweepolige middeleeuwse mensbeeld, dat prachtig 
aansluit bij het christendemocratische, biedt een belangrijk alternatief 
voor de moderne mensbeelden die, in de woorden van Alain Finkielkraut, 
zijn te typeren als de ‘fanaticus’ en de ‘zombie’. De fanaticus heeft één 
principe, dat hij dogmatisch verdedigt en waarover hij nooit compromis-
sen zal sluiten. De zombie heeft geen enkel principe en ziet daarom in 
compromissen geen waarde maar ook geen problemen.18 Beide zijn eendi-
mensionale mensen die zich bewegen in een moreel gezien desolate sfeer. 
Tussen privaat en publiek, tussen het individu en de staat (tot stand geko-
men door een sociaal contract waarin de innerlijke waarde van personen 
niet telt en hun uiterlijke waarde in de massa oplost), bevinden zich geen 
betekenisvolle sociale verbanden meer. De tweedimensionale mens van Fu-
murescu daarentegen leeft in een civil society, in meerdere gemeenschap-
pen en netwerken (tegenwoordig ook virtuele), waarin hij zichzelf kan 
leren kennen, onderscheiden en ontwikkelen, maar waarin hij zich ook kan 
verbinden met anderen.19 In een zo rijk moreel landschap hebben compro-
missen een beperkte maar vanzelfsprekende plaats.

Genuanceerd	en	doordacht

Politieke compromissen zijn vrijwel altijd moreel ambigu. Het is dan ook 
onjuist om compromissen categorisch af te wijzen (zoals het cda nu lijkt 

B_BOOM086-3_CDV 2013 nr 3   146 30-09-2013   11:43:03



Patrick	Overeem

Macht en moraal van het compromis

147

Christen Democratische Verkenningen | Herfst 2013

te willen doen) of ze kritiekloos te omarmen (zoals het cda voorheen vaak 
leek te doen). Een genuanceerdere en meer doordachte houding tegenover 
compromissen is geboden. Drie recente studies over de ethiek van het 
compromis hebben ons laten zien dat politieke compromissen in een de-
mocratie meestal nodig en goed zijn (Gutmann en Thompson), dat ze soms 
echter als moreel onaanvaardbaar moeten worden afgewezen (Margalit), 
en dat we om scherp te kunnen onderscheiden ‘tweedimensionale mensen’ 
moeten zijn (Fumurescu). Anders gezegd: zowel het sluiten als het afwij-
zen van een compromis kan een blijk zijn van verantwoordelijkheidsbesef 
en integriteit, maar alleen wanneer behalve aan de omstandigheden van 
het geval en de kenmerken van onze tegenspeler ook aan onze eigen uiter-
lijke (sociale) én innerlijke (morele) positie recht wordt gedaan. We moeten 
met ons compromis niet alleen in meerdere fora externa voor de dag kun-
nen komen, maar ook een ontwikkeld en vrij forum internum hebben. Wie 
met een rein geweten in de politiek compromissen wil kunnen sluiten, 
moet allereerst weten waar hij zelf voor staat, dat wil zeggen, helder voor 
ogen hebben wat (welke waarden en principes) en wie (welke mensen) hij 
vertegenwoordigt. Wie echter onzeker is over zijn eigen identiteit, kan 
over compromissen niet meer met inzicht oordelen, maar zal ertoe neigen 
ze zonder onderscheid te verwerpen of te aanvaarden.20 Als dat de achter-
grond is van de huidige compromisloosheid van de cda-top, dan is zelfre-
flectie en bezinning op de eigen uitgangspunten (‘herbronning’) bepaald 
geen overbodige luxe.

 Noten

1 Vgl. Ruth Peetoom: ‘De les van 1994 is 
opnieuw geleerd in 2010: dat macht geen 
doel is, maar een middel om je idealen 
te bereiken. Dat compromissen geen 
standpunten zijn en hoe dodelijk een 
grijs imago is. Dat hebben we geweten!’ 
(‘De weg terug’, speech op het cda Con-
gres, 1 juni 2013, Den Bosch). Dit was een 
echo van de commissie-Rombouts, die 
schreef: ‘Decennialang heeft het cda 
afwisselend met links en rechts gere-
geerd. Dit heeft de partij gemaakt tot 
kampioen “compromissen-uitleggen”. 
Het is steeds onduidelijker geworden 
waarvoor het cda zelf stond. Ons profiel 
werd flets, vlak, kleurloos, niet onder-
scheidend’ (Om eenheid en inhoud. Eva-
luatie Tweede Kamerverkiezingen 2012, 
gepresenteerd 27 oktober 2012, p. 7).

2 Hoewel er ook kritiek is, vooral van 

binnen de partij; zie E. van Outeren, 
‘Het cda doet nu even niet aan verant-
woordelijkheid’, nrc Handelsblad, 1 
juni 2013. Vgl. ook R. Abels, I. Weelen en 
K. Zandbergen, ‘Compromissen? Daar 
doet het cda even niet aan’, Trouw, 19 
april 2013, De Verdieping, p. 2.

3 Over de nadelen van ‘uitruilen’ verge-
leken bij compromisvorming, zie H. de 
Bruijn, ‘Aan uitruilen kleven risico’s’, 
Trouw, 3 november 2012.

4 Voor enkele oudere studies, zie bijvoor-
beeld J. Rolland Pennock en John W. 
Chapman, Compromise in ethics, law, 
and politics. New York: New York Uni-
versity Press, 1979; Martin Benjamin, 
Splitting the difference. Compromise 
and integrity in ethics and politics. Law-
rence: University Press of Kansas, 1990; 
en Patrick J. Dobel, Compromise and 
political action. Savage, md: Rowman & 
Littlefield, 1990.
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5 Amy Gutmann en Dennis Thompson, 
The spirit of compromise. Why governing 
demands it and campaigning under-
mines it. Princeton: Princeton Univer-
sity Press, 2012.

6 Soms is trouwens het omgekeerde ook 
waar: het streven naar volledige consen-
sus kan broodnodige compromissen in 
de weg staan (Gutmann & Thompson 
2012, p. 207). Dit is een gevaar dat zich in 
de Nederlandse poldercultuur en in de 
Europese Unie voordoet.

7 Gutmann en Thompson doen allerlei 
concrete voorstellen voor institutionele 
en culturele verandering om de ‘geest 
van het compromis’ te cultiveren (2012, 
pp. 167-203). Probleem daarbij is wel dat 
veel hervormingen die de compromis-
bereidheid moeten bevorderen, zelf 
al compromisbereidheid vereisen. Dit 
dilemma is moeilijk op te lossen.

8 In ons land bezong oud-kamervoorzit-
ter Gerdi Verbeet kortgeleden de kunst 
van het compromis in Vertrouwen is 
goed, maar begrijpen is beter. Over de 
vitaliteit van onze parlementaire demo-
cratie (Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar, 
2012, pp. 7-15: ‘Ode aan het compromis’).

9 Avishai Margalit, On compromise and 
rotten compromises. Princeton: Prin-
ceton University Press, 2010.

10 Margalit 2010, pp. 3-5.
11 Memorabel is deze quote van Wilders: 

‘Het cda is een machtspartij, de groot-
ste machtsmachine van Nederland. Ik 
zeg niet dat ze hun moeder verkopen 
om te gaan regeren, maar ze hebben er 

wel heel veel voor over om in een kabi-
net te komen’ (interview De Telegraaf, 22 
februari 2010).

12 Vgl. bijvoorbeeld S.A. Law, ‘Abortion 
compromise. Inevitable and impos-
sible’, University of Illinois Law Review 
25 (1992), nr. 4, pp. 921-941; en S.C. May, 
‘Principled compromise and the abor-
tion controversy’, Philosophy & Public 
Affairs 33 (2005), nr. 4, pp. 317-348.

13 Bart Jan Heine, ‘Menselijke waardig-
heid in de christendemocratische 
traditie. Een parlementaire terugblik 
op medisch-ethische debatten’, in: Rob 
van de Beeten, Teun van der Linden en 
Maarten Neuteboom (red.), Menselijke 
waardigheid (cdv Winter 2011). Amster-
dam: Boom, pp. 59-66.

14 Alin Fumurescu, Compromise. A political 
and philosophical history. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2013.

15 Vgl. Chiara Lepora, ‘On compromise and 
being compromised’, Journal of Political 
Philosophy 20 (2012), nr. 1, pp. 1-22.

16 Fumurescu 2013, pp. 10-11, 14, 91-113.
17 Fumurescu 2013, p. 266.
18 Alain Finkielkraut, The defeat of the 

mind. New York: Columbia University 
Press, 1995; aangehaald door Fumures-
cu 2013, p. 267.

19 Fumurescu 2013, pp. 268-271, 286-289.
20 Fumurescu laat zien dat de hartgron-

dige afkeer van compromissen bij leden 
van zowel de Tea Party- als de Occupy-
beweging kan worden verklaard uit 
hun gevoel dat hun identiteit wordt 
bedreigd (pp. 2, 4 en 280).

B_BOOM086-3_CDV 2013 nr 3   148 30-09-2013   11:43:03



149

Christen Democratische Verkenningen | Herfst 2013

‘Fatsoen	moet	je	doen!’	was een gevleugeld gezegde van voormalig 
cda-leider Jan Peter Balkenende. Er is veel over dit credo gesproken. Een 
deel van de samenleving heeft het onder de noemer van betutteling wegge-
hoond, een ander deel heeft het omarmd. In brede zin was er overeenstem-
ming over de gedachte dat normen en waarden niet alleen via de overheid 
gemanifesteerd konden worden, maar dat juist de samenleving zelf meer 
aanspreekbaar zou moeten zijn op moraliteit. In het bijzonder christen-
democraten hebben een expliciete opvatting over de vitale samenleving, 
waarbij het juist de burgers zijn die worden uitgedaagd om zonder perma-
nente staatsinterventies verantwoordelijkheid te nemen.

Het appel van het cda op het fatsoenlijk gedrag heeft veel maatschap-
pelijk debat losgemaakt; niet alleen bij burgers, maar ook bij bestuurders 
in zowel het private als het publieke domein. In de afgelopen jaren zijn we 
volop geconfronteerd met dramatische incidenten. In de private sector 

De noodzaak van macht en 
tegenmacht bij het bestuur van 
maatschappelijke organisaties

De auteur is bestuursvoorzitter van Hogeschool Inholland en lid van de commis-
sie-Halsema, die een rapport uitbracht over ‘behoorlijk bestuur’ in het semipu-
blieke domein.

Moraal wordt niet afgedwongen via gedragscodes. 
 Nagenoeg alle sectoren in het publieke en semipublieke 
domein hebben een dergelijke code en toch lukt het maar  
niet de incidenten voorbij te komen. Excessen kunnen  
alleen worden voorkomen door het bevorderen van een  
aan spreekcultuur op houding en gedrag van bestuurders 
 binnen de organisaties.

door Doekle Terpstra
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hoeven we alleen maar de bankensector te noemen, in het semipublieke 
domein is het bij organisaties als Vestia, Amarantis en Inholland flink uit 
de hand gelopen. Ze hebben maatschappelijk het beeld opgeroepen dat 
er in de zorg, het onderwijs, de woningbouwcorporaties veel mis was en 
dat dit met name werd veroorzaakt door het wangedrag van bestuurders 
en toezichthouders. Er is veel onbehagen ontstaan over excessieve top-
beloningen, afkoopregelingen, bonussen van bestuurders in het (semi)
publieke domein. Een aantal bestuurders leek zich het gedrag toegeëigend 
te hebben van collega-bestuurders vanuit de private sector. Een voorzitter 
van een maatschappelijke instelling, die, zoals dat in het bedrijfsleven te 
doen gebruikelijk is, zich liet kwalificeren als ceo of cfo. Die in termen van 
beloning eveneens de private sector als voorbeeld stelde, waar financiële 
incentives tot het normale gebruik gingen behoren en waar uiterlijk ver-
toon deel ging uitmaken van de dagelijkse manifestatie. In onvoldoende 
mate werd beseft wat het effect van het handelen was op de uitvoering van 
de maatschappelijke kerntaak van de organisatie. ‘Goed voorbeeld doet 
immers goed volgen’; de consequentie van deze attitude brengt gevolgen 
met zich mee voor de gehele organisatie. Door het ontbreken van sober en 
doelmatig handelen aan de top zal excessief gedrag doorsijpelen in de cul-
tuur van de organisatie, met alle gevolgen van dien.

Aanspreekbaarheid op de moraal 
leek in een aantal gevallen niet of 
nauwelijks aan de orde. Sterker nog, 
in sommige situaties werd het zelfs 
als een voorbeeld van nieuwe in-
novatie gezien en werd het nieuwe 
ondernemerschap in het publieke 
domein gewaardeerd. Het gedrag 
van toen werd in zekere zin positieve 

zin gekwalificeerd, gedoogd en gelegitimeerd. Vandaag is het maatschap-
pelijk debat volstrekt gekanteld. ‘Het kan verkeeren’, stelde Bredero al: de 
helden van toen zijn de jojo’s van vandaag. Het gedrag van sommigen wordt 
niet meer als voorbeeld gesteld, maar als moreel verwerpelijk gezien.

Excessen	of	weeffouten?

De vraag is of er sprake was van louter excessen of dat er sprake is van weef-
fouten in de governance- en financieringsstructuur (de systeemkant) van 
het gehele (semi)publieke domein die het mogelijk hebben gemaakt dat 
er op sommige plekken Zonnekoning-gedrag ging ontstaan en dat enkele 
bestuurders het niet zo nauw namen met de moraal. Er zijn veel goedwil-

Door het ontbreken van sober 
en doelmatig handelen aan  
de top zal excessief gedrag 
doorsijpelen in de cultuur  
van de organisatie
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lende bestuurders en toezichthouders en in algemene zin kan zeker niet 
de conclusie getrokken worden dat in het (semi)publieke domein sprake 
is van een verziekte bestuurlijke bovenlaag die zich te expliciet laat leiden 
door het eigen belang. Generiek gesproken is met de bestuurlijke moraal 
minder mis dan velen veronderstellen. Verreweg het merendeel van de be-
stuurders is van goede wil, maar dat deel wordt als het ware in de publieke 
opinie meegezogen in het algehele onbehagen dat ontstaan is vanwege het 
gedrag van sommige bestuurders die het niet zo nauw hebben genomen 
met wat je van hen zou mogen verwachten.

Dat neemt niet weg dat er bestuurders zijn die de randen hebben ge-
zocht van wat de regelgeving mogelijk maakte. Er vloeiden perverse prik-
kels (moral hazards) uit voort, die dubieus gedrag stimuleerden, waar som-
mige bestuurders op een verwerpelijke wijze mee hebben gemanipuleerd. 
Toezichthouders hebben zich in sommige gevallen te weinig manifest als 
tegenkracht opgesteld.

Het excessieve gedrag wordt soms nadrukkelijk in de hand gewerkt 
door weeffouten in de sector. Die weeffouten kunnen ontstaan door ondui-
delijkheid over de vraag wat het publieke belang is, hoe de publieke taken 
moeten worden uitgevoerd en wie waarvoor verantwoordelijk is. Een tref-
fend voorbeeld is de veelbesproken handel in derivaten. In beginsel is het 
niet op voorhand moreel verwerpelijk om, ook met publiek geld, financiële 
risico’s aan te gaan of af te dekken. Het wordt pas ongezond als er sprake 
is van een ongebreidelde en grenzeloze handel in derivaten die niets te 
maken heeft met de kerntaak van de organisatie en die zo het bestaan van 
de organisatie in gevaar brengt. De ongelimiteerde mogelijkheid voor be-
stuurders om in deze ‘windhandel’ te gaan is in de aflopen jaren politiek 
echter eerder aangemoedigd dan geremd. Kijk bijvoorbeeld naar de wijze 
waarop lokale overheden hun begroting sluitend maakten met projectont-
wikkeling en de verkoop van bouwgrond.

Een ander voorbeeld maakt nog duidelijker wat een weeffout in het pu-
blieke domein kan teweegbrengen. Een aantal jaren geleden is in het par-
lement besloten in het hoger onderwijs de zogenaamde diplomabonus te 
introduceren. Vanuit de overweging dat de afstudeerrendementen op een 
hoger niveau zouden moeten komen, ontving de instelling een bonus voor 
iedere afstudeerder. Bestuurders werden uitgedaagd en uitgenodigd om 
actief beleid te ontwikkelen om dit binnen de instelling mogelijk te maken. 
Daaromheen werd, bij een aantal instellingen, met de toezichthouders een 
bonusstructuur ontwikkeld. Het gevolg was dat alles op alles werd gezet 
om vooral studenten te laten afstuderen, want uitvallers kosten alleen 
maar geld. De kwaliteit van het onderwijs kwam daardoor onder druk te 
staan. Het principe van de diplomabonus veroorzaakte bestuurlijk gedrag 
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dat volkomen losgezongen was van het onderwijs. Het organiseerde ge-
traumatiseerde docenten die vanuit de leiding onder druk werden gezet. 
Het organiseerde veel maatschappelijk onbehagen en uiteindelijk werd 
ook politiek ingezien dat deze perverse prikkel onbehoorlijke, verstrek-
kende en onbetamelijke gevolgen met zich meebracht. Er ontstond een 
vicieuze cirkel van oorzaak en gevolg die een dramatische ontwikkeling 
bewerkstelligde die in schril contrast stond met de oorspronkelijke in-
tenties. Via een Europese afspraak heeft Nederland zich verbonden aan de 
gedachte dat vijftig procent van de beroepsbevolking hoger opgeleid zou 
moeten zijn. Dit heeft zich vertaald in de gedachte dat daarvoor het studie-
rendement substantieel opgekrikt zou moeten worden.

Uit onderzoek is gebleken dat prestatiebeloning niet tot betere presta-
ties in de publieke en semipublieke sector leidt. Werknemers in het pu-
blieke en semipublieke domein zijn doorgaans intrinsiek gemotiveerd: ze 
zijn gemotiveerd door het werk zelf en gedreven om aan de doelstellingen 
van de organisatie bij te dragen. De introductie van prestatiebeloning, een 
extrensieke motivatie, kan deze intrinsieke motivatie verdringen. De werk-
nemers kunnen een beloningssysteem immers als een signaal opvatten 
dat hun relatie met de organisaties waar ze voor werken een zuiver zakelijk 
karakter heeft.1

Te vanzelfsprekend werd vanuit goede politieke overwegingen aange-
nomen dat instellingen met een bonussysteem de perverse risico’s zouden 
gaan elimineren. Te weinig werd rekening gehouden met de component 
van het menselijk handelen.

De	noodzaak	van	het	gesprek	over	goed	gedrag

En dat is nu waar het met betrekking tot de moraal om gaat. Het goede 
en foute handelen van allen die betrokken zijn bij de publieke opdracht 
veronderstelt dat eenieder die daar een bijdrage aan levert, wordt aange-
sproken op behaalde resultaten. Als vanzelfsprekend is aangenomen dat 
dit aanspreken plaatsvindt via rapportage op kengetallen. Het resultaat 
van de instelling draaide om beheersaspecten; zijn de cijfers op orde, zijn 
de rendementen acceptabel, halen we onze targets, kunnen we als maat-
schappelijk instituut groter worden – het liefst dan ook nog ten koste van 
de ander. Wat daaraan volstrekt ondergeschikt is gebleven is het aspect 
van de houding en het gedrag van bestuurders ten opzichte van de maat-
schappelijke opdracht ‘an sich’. Er is te veel vertrouwd op het borgen van 
de moraal via adequate rapportage aan de systeemkant; als de accountant 
maar tevreden is! De gedachte was dat de tucht van de markt als vanzelf 
prikkels zou afgeven om net zo goed te presteren op het maatschappelijke 
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terrein als op het financiële terrein. De grote incidenten van de afgelopen 
jaren hebben sectoren uitgedaagd transparanter te zijn op alle onderdelen 
van het maatschappelijk ondernemen. Daarvoor werden governancecodes 
geïntroduceerd. Nagenoeg alle sectoren hebben nu een dergelijke code, en 
toch lukt het maar niet de incidenten voorbij te komen. Nog steeds gaat het 
op een aantal plekken fundamenteel mis. En de vanzelfsprekende reflex, 
maatschappelijk en politiek, is dat er aanvullende codificering dient plaats 
te vinden. Vanuit de gedachte dat het met kwaadwillenden slecht kersen 
eten is, worden de regels aangescherpt. De tucht van de regels zal bestuur-
ders dwingen tot ander gedrag, zo is de redeneerlijn. Een twijfelachtige 
aanpak, die niet op voorhand op succes kan rekenen. Er wordt namelijk 
voorbijgegaan aan een ontbrekende schakel in de aanpak, en dat betreft 
het aspect van de rapportage, het gesprek in de governancestructuur over 
houding en gedrag en over de verantwoordelijkheid ten opzichte van de 
maatschappelijke opdracht die er ten principale bestaat.

De instelling daarvan is niet een doel op zichzelf, maar vloeit voort uit 
een maatschappelijke, dus publieke opdracht, die een bepaalde beroeps-
houding veronderstelt. Zo’n gesprek vraagt van bestuurders een houding 
van professionaliteit, maar vooral van dienstbaarheid. En dat is nu juist het 
aspect waar het in de codes aan ontbreekt. Op geen enkele wijze behoeft 
verantwoording plaats te vinden op de houding en het gedrag van be-
stuurders ten opzichte van hun maatschappelijke opdracht en hoe zij dat 
dienstbaar faciliteren. In de top van de maatschappelijke organisatie zou 
het gesprek over de verantwoording op dit aspect normaal moeten zijn, 
en naar alle stakeholders zou daarnaast helder moeten zijn op welke wijze 
verantwoording wordt afgelegd ten opzichte van de maatschappelijk op-
dracht: goed onderwijs, goede zorg, enzovoort.

Moraal wordt niet afgedwongen via codes, noch via nieuwe, tuchtigende 
wet- en regelgeving. Integendeel, nieuwe regels zullen alleen maar leiden 

tot een aangescherpte beheerscul-
tuur, met alle gevolgen van dien. 
Het onderlinge gesprek tussen 
toezichthouders en bestuurders 
over een open en transparante aan-
spreekcultuur, over houding en ge-
drag en de dienstbare bijdrage die 
aan de publieke opdracht dient te 
worden gegeven, levert die bijdrage 

wel. Het is ronduit bizar dat er in instellingen geen moreel corrigerend 
vermogen aanwezig is als de bestuurder Maserati-gedrag vertoont, of het 
zich kan permitteren met meerdere leaseauto’s te rijden, dan wel een tele-

Het is ronduit bizar dat er 
in instellingen geen moreel 
 corrigerend vermogen aan-
wezig is als de bestuurder 
Maserati-gedrag vertoont
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visie in de auto te hebben. Of het nu om persoonlijk gewin gaat of om ver-
kwisting van geld binnen de organisatie zelf, zoals de spreekwoordelijke 
‘gouden kranen’, codes en accountantsverslagen stellen dit fenomeen niet 
aan de orde. Alleen in het gesprek kan dit aspect van de moraal benoemd 
worden. Het is evident dat deze ontbrekende schakel explicieter benoemd 
moet worden. En dat is geen vrijblijvende opstelling van mooie ronkende 
woorden. De opdracht aan (semi)publieke organisaties is vaak complex van 
aard. Stakeholders hebben vaak meerdere en niet zelden tegenstrijdige 
belangen. De dilemma’s die dit met zich meebrengt zijn niet altijd reken-
kundig op te lossen, maar vragen moreel besef van de bestuurders. Het is 
daarom goed ook daar het gesprek over te voeren en er verantwoording 
over af te leggen.

Organiseer	macht	en	tegenmacht

De commissie-Halsema, waar ik deel van mocht uitmaken, heeft recent 
een rapport uitgebracht over ‘behoorlijk bestuur’ in het (semi)publieke 
domein.2 In opdracht van het kabinet is de vraag beantwoord of er niet een 
alomvattende code voor het totale domein ontwikkeld zou moeten worden, 
zoals die voor de private sector met de code-Tabaksblat ook bestaat. Het 
politieke doel is helder: hoe voorkomen we maatschappelijke excessen? De 
commissie heeft lang gewikt en gewogen op de gedachte of een aanscher-
pende codificering het antwoord op deze vraag kan zijn. Na een aantal 
diepgaande gesprekken met tal van vertegenwoordigers uit de verschillen-
de branches is de commissie tot het oordeel gekomen dat het antwoord van 
de ministeriële vraag niet ligt op het op voorhand veronderstelde pad. De 
commissie heeft juist een omgekeerde conclusie getrokken. Excessen kun-
nen voorkomen worden door het bevorderen van een aanspreekcultuur op 
houding en gedrag binnen de organisaties. Juist het aspect van de moraal 
is het ontbrekende deel van de governance. Tegenspraak moet actief wor-
den georganiseerd en zelfkritisch vermogen positief aangemoedigd: zowel 
de bestuurder als de toezichthouder zal zichzelf steeds de vraag moeten 
stellen: ‘Waarom heb ik ongelijk?’

Er is een aantal manieren waarop tegenspraak in de organisatie veran-
kerd kan worden. De samenleving kan bijvoorbeeld via de ledenraad of de 
ondernemingsraad feedback geven. Verder kan worden gezocht naar te-
genspraak door visitatie en collegiaal overleg te organiseren, door gesprek-
ken met het bestuur te voeren over waarden, door de controller officieel 
te verzoeken zich bij twijfels onomwonden uit te spreken, door leden van 
de Raad van Toezicht in contact te brengen met mensen in de organisatie 
en door te letten op de tevredenheid van werknemers en klanten. Het gaat 
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daarbij niet om het houden van snelle enquêtes aan de hand van standaard-
vragenlijstjes, maar om het voeren van een lastig gesprek.3

Is daarmee slecht gedrag te allen tijde te voorkomen? Het antwoord is 
op voorhand helder, want vanwege het menselijk falen zullen er altijd uit-
zonderingen op de regel blijven bestaan. Maar er wordt wel zeer expliciet 
gekozen voor de typische christendemocratische lijn dat mensen in ver-
antwoordelijkheid moeten worden aangesproken op hun bijdrage aan het 
geheel. Instituties en een samenleving moeten niet alleen via systemen, 
beheer en kengetallen worden opgebouwd, via bestuurders die verant-
woording afleggen – maar eerst en vooral ook via bestuurders die verant-
woordelijkheid nemen.

 Noten

1 K. Cools, Controle is goed, vertrouwen 
nog beter. Over bestuurders en corporate 
governance. Assen: Van Gorcum, 2005.

2 Commissie Behoorlijk Bestuur, Een las-

tig gesprek. Advies Commissie Behoorlijk 
Bestuur (september 2013). De commissie 
bestond uit Femke Halsema, Maxim 
Februari, Marco Kalleveen en Doekle 
Terpstra.

3 Commissie Behoorlijk Bestuur 2013, p. 19.
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Vestia, Woonbron, Rochdale: door een aantal 

incidenten de afgelopen jaren lijkt het beeld 

te ontstaan van een ontspoorde woningcor-

poratiesector. Arnold Pureveen, verantwoor-

delijk voor een balanstotaal ter grootte van 

circa 8 miljard euro en een vastgoedporte-

feuille van circa 65.000 woningen, is onge-

lukkig met het eenzijdige beeld van deze dis-

cussie. ‘Het is terecht dat misstanden in de 

media komen. De excessen moeten er hard 

en snel uit worden gesneden; elk incident is 

er een te veel en dat mogen we niet bagatel-

liseren. Maar we moeten oppassen dat we 

nu niet alles negatief gaan benaderen. Er ge-

beurt ook nog steeds veel goeds in de corpo-

ratiesector: per jaar huisvesten we meer dan 

120.000 nieuwe gezinnen in onze huurwo-

ningen, tegen een betaalbare huurprijs.’

De incidenten van de laatste jaren vin-

den in zekere zin hun oorsprong in de zo-

geheten bruteringsoperatie in 1995. Bij deze 

ingrijpende reorganisatie werden de jaar-

lijkse subsidies van de overheid afgekocht en 

diende de sector de leningen van de overheid 

te herfinancieren. ‘De gedachte was goed’, 

zegt Pureveen. ‘De verwachting was dat met 

toekomstige huurstijgingen en woningver-

koop voldoende middelen zouden kunnen 

worden gegenereerd voor een revolving fund: 

kapitaal dat in de vastgoedportefeuille beslo-

ten zit zou duurzaam jaarlijks deels liquide 

kunnen worden gemaakt en daarbij kunnen 

worden ingezet voor een subsidieloze so-

ciale huisvesting. Bij de verzelfstandiging 

van de sector zijn de contouren van wat van 

een corporatie mag worden verwacht echter 

onvoldoende uitgewerkt. De zelfregulering 

is uiteindelijk niet gelukt. Het risicoprofiel 

van de corporaties werd heel anders: van ver-

huurders van sociaal vastgoed werden het 

grote investeerders, met bijbehorende risi-

co’s. Enkele bestuurders van corporaties zijn 

zich daardoor ook anders gaan gedragen en 

werden vastgoedbobo’s.’

Een en ander leidde in verschillende ge-

vallen tot grote financiële problemen. Cor-

poraties zoals Vestia werden met grote li-

quiditeitsproblemen in hun beleggings- en 

derivatenportefeuilles geconfronteerd. Maar 

Arnold	Pureveen	(1963)

CFO woningcorporatie de Alliantie.

INtermezzo
Arnold Pureveen

‘Elke koning heeft een nar nodig’
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er was ook sprake van ethisch laakbaar han-

delen, van fraude en graaigedrag. Pureveen 

denkt niet dat er door de jaren heen een sig-

nificante toename van dit gedrag is. ‘Zelfver-

rijking en Maserati-gedrag is van alle tijden. 

Maar de tijdgeest is simpelweg veranderd. 

Tien jaar geleden vonden velen het normaal 

dat corporatiebestuurders boven de balke-

nendenorm verdienden; dat paste immers 

bij de complexiteit en het risicoprofiel van de 

corporaties. De afgelopen jaren zijn de op-

vattingen over wat toelaatbaar is en wat niet 

strenger geworden.’

* * *
Pureveen ziet niets in extra regelgeving om 

de incidenten te voorkomen. ‘Regeltjes kun-

nen alleen indicatief zijn. Wij krijgen in de-

cember nog steeds tientallen kerstpakketten 

binnen. De receptioniste zou een lijst bij kun-

nen houden van binnengekomen pakketten 

om deze vervolgens via een lootjessysteem 

eerlijk te verdelen onder ons personeel. De 

accountant zou in dit geval een mooie krul 

bij de procedure kunnen zetten, waardoor 

iedereen denkt dat alles eerlijk en volgens 

procedures is verlopen. Maar een directeur 

van de afdeling “Oplichting en bedrog” kan 

evengoed tientallen kerstpakketten op zijn 

huisadres laten bezorgen, buiten deze proce-

dures om, zonder dat iemand iets merkt. Met 

andere woorden: je kunt met extra regeltjes 

en controles in een wereld van schijnzeker-

heid terechtkomen.’

Als financieel directeur hecht hij meer 

waarde aan de aanstelling van onomstreden 

bestuurders, die zelf integriteit hoog in het 

vaandel hebben staan. ‘Zij hebben een voor-

beeldfunctie en daar moeten ze zich van be-

wust zijn. Als een directeur er de kantjes van 

afloopt, zullen zijn medewerkers dat zeker 

ook gaan doen. Je kunt een woud aan regels 

hebben, maar als je een slechte bestuurder 

hebt, is de bedrijfscultuur ook niet goed. Je 

kunt ook weinig regels hebben gecombi-

neerd met integere bestuurders, en dan zal 

de gedragscultuur op de werkvloer waar-

schijnlijk ook goed zijn.’

Daarnaast is het belangrijk om te investe-

ren in de aanspreekcultuur, zegt Pureveen. 

‘Elke koning heeft een nar nodig. Een corpo-

ratiedirecteur moet iemand durven aanstel-

len die het vermogen heeft om hem voortdu-

rend kritisch te bevragen op zijn gedrag. Dat 

kritische vermogen was de afgelopen jaren 

niet binnen elke corporatie aanwezig. De tijd 

is er nu, met de informatiecultuur en de vele 

media-aandacht, rijp voor om de aanspreek-

cultuur te verbeteren.’

* * *
De Alliantie is de laatste jaren al een inter-

ne dialoog gestart tussen management en 

medewerkers over de gedeelde waarden en 

normen. De corporatie heeft onderzoeken 

onder medewerkers verricht naar de per-

ceptie van het gedrag en de integriteit van 

het management en op de werkvloer. ‘Ook 

wij zijn feilbaar. We waren niet eens zozeer 

in de uitkomsten van die onderzoeken ge-

interesseerd; veel belangrijker vonden we 

het dat er naar aanleiding van die onder-

zoeken een gesprek op gang kwam over de 

dilemma’s waar men op de werkvloer tegen-

aan liep. Die discussie kwam snel op gang. 

We blijven deze “soft control”-onderzoeken 

dan ook jaarlijks uitvoeren. We hopen op 

die manier uitglijers te voorkomen en met 

elkaar in discussie te blijven over het gedrag 

binnen onze organisatie.’
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Het	voortbestaan	van	maatschappelijke	organisaties staat onder 
druk. Natuurlijk zijn en dreigen er voortdurende aanslagen op hun budget-
taire ruimte door voortgaande bezuinigingen, maar veel wezenlijker is dat 
er (fundamenteel) gesleuteld wordt aan de vrijheid van maatschappelijke or-
ganisaties om de pluriformiteit van de waarden en normen die zij vertegen-
woordigen vorm te geven. Een heel duidelijk voorbeeld is de ontwikkeling 
van de publieke omroep. Enerzijds functioneert het bestel nog wel, omdat 
‘nieuwe’ normen en waarden een kans krijgen, zoals wnl en PowNed. An-

CDA, geef de maat schap-
pelijke organisaties  
aan de burgers terug

De auteur is hoogleraar Strategic Philanthropy aan het Erasmus Centre for Strate-
gic Philanthropy (ECSP) en de Rotterdam School of Management, Erasmus Univer-
siteit, en raadslid van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO).

Het huidige maatschappelijk middenveld is niet meer van de 
burgers, maar van de beroepsbestuurders. Daarmee is deze 
unieke bron van moraliteit vervangen door het grote grijze 
niets. Om deze trend te keren zijn meer burgerbestuurders 
nodig, zullen vormen van directe financiering voor een stevi-
ger verankering moeten zorgen en zal niet de afgedwongen 
dictatuur van de middelmaat centraal moeten staan, maar 
het streven naar excellentie. Het CDA moet niet de huidige 
maatschappelijke organisaties beschermen, maar ervoor 
zorgen dat er weer maatschappelijke organisaties zijn waar-
in burgers de macht hebben. De echte moraliteit moet immers 
van het middenveld komen en niet van de overheid.

door Lucas C.P.M. Meijs
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derzijds staan alle omroepen zo ongeveer onder curatele van netmanagers, 
nemen de budgetten af en is er een gedwongen samenvoegen van normen 
en waarden aan de gang die zijn weerga niet kent. De unieke moraliteit van 
de publieke omroep is vervangen door het grote grijze niets van de field wide 
norms.1 Het voorgaande laat zich lezen als een volgende (negatieve) fase in 
de ontwikkeling van de Nederlandse non-profitsector en het maatschappe-
lijk middenveld.2 Dat is zeer relevant voor het cda.

Het cda en het klassieke maatschappelijk middenveld zijn onlosma-
kelijk met elkaar verbonden. Dat is niet eens zozeer omdat cda’ers vaak 
in de besturen van deze organisaties zitten of zaten. Belangrijker is dat in 
het gedachtegoed van het cda de eigen organisaties van burgers, en het 
achterliggende concept van gemeenschap en civil society, zo belangrijk 
zijn. Het cda heeft een belangrijke rol gespeeld in het proces van verzui-
ling dat zo profijtelijk is geweest voor de ontwikkeling van de Nederlandse 
maatschappelijke organisaties. Enerzijds was er sprake van efficiënte fond-
senwerving via de belastingen in plaats van het meer inefficiënte fondsen 
werven. Deze gemakkelijke middelen werden anderzijds aangewend voor 
de effectievere verstrekking via het maatschappelijk middenveld, waarbij 
de diversiteit van de achterbannen goed bediend kon worden. Deze best 
of both worlds-constructie heeft jarenlang goed gewerkt en heeft een om-
vangrijke civil society tot stand gebracht.

Maar, de laatste twintig jaar wordt steeds duidelijker dat de formeel zo 
harde juridische scheidslijnen tussen overheid en maatschappelijk mid-
denveld in de uitvoering vervaagd zijn. De indirecte financiering via de 
overheid heeft geleid tot maatschappelijke instellingen die grotendeels 
onder supervisie staan van die overheid als beleidsmaker en zelfs als be-
stuurder. De overheid is daarmee drie belangrijke rollen gaan vermengen: 
financier, wetgever/beleidsmaker en bestuurder. Regelmatig wordt daarbij 

een combinatie van deze drie rollen 
ingezet om een maatschappelijke 
organisatie in de pas te houden. 
Daarmee is dus de toegevoegde 
waarde van de diversiteit van de 
verstrekking verdwenen. Al in 2000 
kon er nauwelijks meer verschil in 
specifieke impact worden aange-

toond tussen verstrekking door de overheid en maatschappelijke organi-
saties in bijvoorbeeld de sociale huisvesting (alle gemeentelijke woning-
bedrijven waren ondertussen verzelfstandigd tot het maatschappelijk 
middenveld, waarbij vervolgens al die maatschappelijkmiddenveldorgani-
saties eensluidende missies hadden als waren ze gemeentelijke woningbe-

De overheid is drie belangrijke 
rollen gaan vermengen: 
financier, wetgever/
beleidsmaker en bestuurder
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drijven die alleen gaan over betaalbaar en goed wonen, maar niet meer over 
eigen normen en waarden die dat wonen beïnvloeden) of het primair on-
derwijs (de beleidsvrijheid tussen scholen onderling is te beperkt, de ver-
schillen tussen scholen worden verklaard door de wijk waarin ze staan).3

Een van de gevolgen, of oorzaken, van deze ontwikkelingen waarbij de 
eigen moraliteit is verdwenen, is dat de normatief betrokken bestuurder 
uit de achterban vervangen is door een ‘professionele’ toezichthouder op 
afstand. Deze ontwikkeling is ook benoemd in het wrr-advies Bewijzen 
van goede dienstverlening,4 waarin geconstateerd wordt dat de nadruk te 
veel ligt op controleren, afrekenen en verantwoording. De wrr	typeert 
dit ineffectieve besturingsmodel als een boedelscheiding waarin ‘bij de 
zoektocht naar effectieve vormen van sturing een scheiding wordt bepleit 
van beleid en uitvoering, van doelen en middelen, en van kaderstelling en 
mandatering zonder dat deze waar nodig afdoende op elkaar betrokken 
worden’.5 In 2010 stelt de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (rmo) 
dat ondanks alle goede adviezen er nu echt een vervreemding is tussen de 
Nederlandse maatschappelijke organisaties en hun achterbannen en de sa-
menleving.6 De rmo	spreekt van een legitimiteitscrisis in de samenleving 
voor de inhoudelijke diversiteit in dienstverlening die maatschappelijke 
organisaties vertegenwoordigen. Een verklaring daarvoor is dat besturen 
en raden van toezicht de dialoog met de samenleving hebben uitbesteed 
aan de politiek en de overheid, zoals ze ook de fondsenwerving hebben 
uitbesteed. De rmo	stelt vervolgens vast dat maatschappelijke organisaties 
worstelen met het vorm geven aan voice, simpelweg een goede communi-
catie met cliënten en achterban.

Kortom, anno nu stelt de overheid de prioriteiten en kaders, voert de 
beroepsbestuurder uit en zijn er toezichthouders die controleren namens 
de financier, c.q. de overheid. De lekenbestuurder is uit het zicht verdwe-
nen. De cliënt is weggemoffeld in wettelijk verplichte cliëntenraden. Ver-
enigingen zijn omgezet in stichtingen. Besturen op afstand is afstandelijk 
besturen geworden.

Daarmee is er een opdracht voor het cda. Het huidige maatschappelijk 
middenveld lijkt eigenlijk alleen juridisch nog op ‘soevereiniteit in eigen 
kring’, want de eigen kring heeft nauwelijks invloed. Ook subsidiariteit 
is nauwelijks meer te vinden, omdat het beleid tot in alle cijfers achter de 
komma bepaald wordt door de overheid. Dat maakt de huidige vervreem-
ding en legitimiteitsproblemen van het maatschappelijk middenveld, die 
zich onder andere uiten in allerlei schandalen die de kranten halen, tot 
een onderwerp waar bij uitstek het cda een visie op moet hebben. Het cda 
zou er niet op gericht moeten zijn om de huidige maatschappelijke orga-
nisaties te beschermen, zoals het helaas jarenlang gedaan lijkt gedaan te 
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hebben in bijvoorbeeld het basisonderwijs door het zeker niet gemakkelijk 
maken van het van ‘van kleur verschieten’ van rooms-katholieke en protes-
tantse basisscholen in islamitische scholen, maar zou erop moeten focus-
sen dat er maatschappelijke organisaties zijn waarin burgers de macht 
hebben. Om ervoor te zorgen dat de morele dilemma’s die inherent zijn 
aan het besturen van op eigen normen en waarden gebaseerde maatschap-
pelijke organisaties niet uitsluitend door politiek en overheid behandeld 
worden, maar ook weer een echte rol spelen in de bestuurskamers van 
maatschappelijke organisaties. Om ervoor te zorgen dat maatschappelijke 
organisaties ‘private norms and values’ vertegenwoordigen in plaats van 
‘adapt to field wide norms’.7 Om daadwerkelijk burgers soeverein te laten 
zijn in hun eigen organisaties. In dit artikel wordt een aanzet gegeven tot 
een dergelijke visie, waarbij de nadruk ligt op een verandering van de be-
sturen van maatschappelijke organisaties.

Onder besturen van maatschappelijke organisaties wordt in dit artikel 
verstaan het samenspel van bestuur, raad van toezicht en (eventueel) leden-
vergadering dat gezamenlijk de uiteindelijke verantwoordelijkheid draagt 
en bevoegdheid heeft. Gezamenlijk is het bestuur betrokken bij drie samen-
hangende processen: governance (in enge zin) verwijst naar wie er mee mag 
praten en beslissen over het beleid van de organisatie, accountability ver-
wijst naar verantwoording afleggen over het beleid en de uitvoering daarvan 
naar de stakeholders, en transparantie geeft aan hoe inzichtelijk de proces-
sen en resultaten zijn van de organisatie voor stakeholders in brede zin.

De	complexiteit	van	het	bestuur

Het besturen van maatschappelijke organisaties is een complexe opdracht. 
Maatschappelijke organisaties leveren, ten eerste, producten of diensten 
waarbij de ontvanger van de dienst deze niet (volledig) betaalt. Met andere 
woorden, ze opereren in markten waar vraag en aanbod niet ‘vanzelf ’ een 
evenwicht vinden en waar de betaalde prijs geen signaal is voor schaarste 
of kwaliteit. Er is dus geen onzichtbare hand die deze beslissing neemt. In 
een maatschappelijke organisatie moet het bestuur zélf door een bewuste 
keuze vraag en aanbod bij elkaar brengen, een prijs bepalen en de schaars-
te verdelen. Het bestuur is de zichtbare hand die dit voor elkaar brengt. 
Om het concreet te maken: de manager van een supermarkt heeft het rela-
tief gemakkelijk, omdat er een objectief middel is om de hongerige wereld 
te verdelen in klanten en niet-klanten. De bestuurder van een voedselbank 
ontbeert dit objectieve middel en moet dus zelf, iedere keer opnieuw, een 
keuze maken of de persoon voor hem wel ‘hongerig’ genoeg is. Deze beslis-
sing uitbesteden aan de sociale dienst, die bijvoorbeeld pasjes verstrekt, 
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is het bestuur van een echte maatschappelijke organisatie onwaardig. Dan 
word je als bestuur gewoon een uitvoerder van andermans beleid.

Ten tweede en hiermee samenhangend: maatschappelijke organisaties 
hebben geen juridische eigenaar die het uiteindelijke risico draagt van 
verkeerde beslissingen. Dat maakt het ook zo makkelijk om een scheve 
schaats te rijden. Eigenlijk zijn er twee ‘morele eigenaren’: de financier en 
de begunstigde. Het bestuur heeft de dure plicht om beide morele eigena-
ren te vertegenwoordigen en te betrekken (governance), maar zal tegelij-
kertijd moeten constateren dat iedere morele eigenaar niet helemaal zijn 
zin kan krijgen: de begunstigde kan niet helemaal zijn zin krijgen omdat 
deze niet alles zelf kan betalen, en de financier kan (of wellicht hoort) niet 
helemaal zijn zin te krijgen omdat de maatschappelijke organisatie daar-
mee onnodig is als zelfstandige entiteit. Het bestuur heeft de opdracht 
om aan beide morele eigenaren uit te leggen waarom ze niet helemaal hun 
zin krijgen: accountability. Het bestuur heeft de opdracht om voor beide 
morele eigenaren inzichtelijk te maken hoe de organisatie functioneert: 
transparantie. Maar veruit de belangrijkste opdracht voor het bestuur van 
een maatschappelijke organisatie is simpelweg het realiseren van de mis-
sie van de organisatie.

Een	ander	bestuur

Waar de moraliteit van de overheid vormgegeven wordt via de politieke 
democratie en daarmee gebaseerd is op grotendeels gedeelde normen en 
waarden van volksvertegenwoordigers, is de moraliteit van maatschap-
pelijke organisaties juist gebaseerd op een per definitie altijd afwijkende 

‘eigen’ verzameling van private 
normen en waarden. Om maat-
schappelijke organisaties hun eigen 
moraliteit terug te geven moet sim-
pelweg de zeggenschap in de vorm 
van het bestuur weer worden terug-
gegeven aan de vertegenwoordigers 
hiervan. Dat vraagt om minimaal 
drie veranderingen: bemensing, 
ambitie en verankering. Daarmee 

zullen de schandalen niet verdwijnen – dat denken zou vreselijk naïef zijn 
–, maar de verantwoordelijkheid voor die schandalen komt wel weer dich-
ter bij de burgers zelf, die directe verantwoordelijkheid dragen voor zowel 
het bestuur als de financiering.

De moraliteit van maatschap-
pelijke organisaties is juist 
gebaseerd op een per definitie 
altijd afwijkende ‘eigen’ verza-
meling van private normen  
en waarden

B_BOOM086-3_CDV 2013 nr 3   162 30-09-2013   11:43:05



Lucas	C.P.M.	Meijs

CDA, geef de maatschappelijke organisaties aan de burgers terug

163

Christen Democratische Verkenningen | Herfst 2013

Bemensing
Het bestuur van maatschappelijke organisaties moet grijpbaar zijn voor 
‘normale bestuursleden’. In die zin is het juist verkeerd om bestuursle-
den te kiezen op functionele vaardigheden en achtergrond.8 Wanneer 
in een bestuur alleen een accountant het jaarverslag nog kan begrijpen, 
dan functioneert de financiële directeur niet en moet daar iets veran-
derd worden. Het wegduwen van de burger als bestuurder speelt bij de 
professionele stichtingen en instituties, maar ook in verenigingsland. 
Het staat haaks op de mondige en individuele burger die zelf beslis-
singen kan en wil nemen. Het staat haaks op de enorme mogelijkheden 
van sociale media, die leiden tot extreem lage transactiekosten en een 
verminderde noodzaak voor intermediaire structuren. De uitdaging is 
dus om deze moderne burger te koppelen aan de moderne slagvaardige 
organisatie.

Ambitie
Maatschappelijke organisaties hebben zich gericht op de ‘survival of 
the fitting’,9 waarbij die organisaties overleven die zich aanpassen aan 
de kaders van de overheid – waarbij het belangrijkste doel leek te zijn 
om zich juist niet te onderscheiden van ‘concullega’s’, omdat daarmee 
alleen maar extra vragen van de overheid werden uitgelokt. De nieuwe 
ambitie is om weer te streven naar ‘survival of the fittest’, waar orga-
nisaties overleven die het best voldoen aan de vraag van de doelgroep, 
hun maatschappelijke achterban. De Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid (wrr) omschrijft dit als de ‘dictatuur van de middel-
maat’, waarbij ‘toezichthouders en verantwoordingsfora zijn ingesteld 
vanuit het idee van risicobeperking. Het accent ligt op het afrekenen 
op gemiddelde “scores” waaraan iedere instelling of afdeling moet vol-
doen. De aandacht gaat vooral uit naar de negatieve afwijkingen, terwijl 
positieve afwijkingen minder in het oog springen.’10 Dit leidt tot schan-
dalen en een gebrek aan moraliteit, omdat maatschappelijke organi-
saties vooral hun best doen zichzelf te helpen en daarmee cliënten te-
kortdoen. Een ambitie om de ‘fittest’ te zijn kan leiden tot schandalen, 
omdat organisaties hun cliënten meer en andere diensten geven dan die 
de overheid dacht te financieren.

Verankering
Maatschappelijke organisaties moeten zich weer verankeren bij de 
burgers zelf. Daarvoor zijn meer burgerbestuurders noodzakelijk 
en, nog belangrijker, het aangaan van directe relaties met burgers in 
de vorm van vrijwilligerswerk en donaties. De indirecte, verplichte 
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financiering zonder zeggenschap moet vervangen worden door meer 
directe financiering met zeggenschap door burgers. Maatschappelijke 
organisaties verankeren zich door in rechtstreekse dialoog met kriti-

sche burgers fondsen en vrijwilli-
gersuren te werven. Dan ontstaan 
er gezonde financiële verhoudin-
gen waarbij directe en indirecte 
financiering op elkaar aansluiten 
en directe financiering via filan-
tropie (geld en tijd) een belang-
rijker onderdeel wordt voor de 
organisatie.11 Vrijwilligerswerk 

heeft daarbij als extra effect dat vrijwilligers, juist doordat ze econo-
misch niet gebonden zijn aan de organisatie, perfect geschikt zijn als 
eventuele whistleblowers.

Conclusie

De private moraliteit moet terug in maatschappelijke organisaties. Dat is 
een belangrijke opdracht voor het cda. Niet alleen omdat daarmee maat-
schappelijke organisaties beter worden, maar vooral omdat de civil society 
in Nederland, net als in andere landen, op een fundamenteel kruispunt 
staat.12 Het gaat om het heruitvinden van de civil society.13 Steekwoorden 
bij dat heruitvinden van de civil society zijn de acceptatie van diversiteit in 
de uitvoering14 en het realiseren van directe solidaire ervaringen,15 maar 
vooral ook het fors aanspreken op hun eigen zelfstandige missie en ver-
antwoordelijkheid van de maatschappelijke organisaties die hieraan vorm 
moeten geven. Onder die voorwaarden van zelfstandigheid en zeggen-
schap is het goed mogelijk dat de burgers die nu kiezen voor het oprichten 
van hun eigen nieuwe maatschappelijke organisaties, ook verantwoorde-
lijkheid willen nemen voor het oude, traditionele maatschappelijk mid-
denveld. Het is juist het cda, het zijn juist de cda’ers die begrijpen dat de 
echte moraliteit niet van de overheid, maar van het maatschappelijk mid-
denveld moet komen.
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In	deze	bijdrage	staat	een	aantal	vingerwijzingen	voor een ver-
trouwenwekkend christendemocratisch bestuurder. De verleiding is 
groot om er Tien Geboden van te maken. Of hedendaags gezegd: een code. 
Daarmee in de hand hoopt men dan vaak precies aan te kunnen geven wat 
wel en wat niet kan, wat op de rand en wat er net overheen is. Maar precies 
daarom gaat het daarmee zo vaak mis. Tien Geboden, of een code, zeggen 
op zichzelf niets over de basishouding van waaruit die geboden of regels 
opgesteld zijn. In de Bijbel, waar in onze cultuur het idee van ‘Tien Gebo-
den’ op terug te voeren is, wordt dit zeer goed begrepen.

Op allerlei plaatsen, zowel in wat christenen het Eerste of Oude Testa-
ment noemen als in het Nieuwe Testament, worden er daarom pogingen 
gedaan om die bronhouding aan te duiden. In toenemende mate komt 
daarbij het begrip ‘liefde’ centraal te staan. De kerkvader Augustinus trok 

Vingerwijzingen voor 
een vertrouwenwekkend 
bestuurder

De auteur is bijzonder hoogleraar Politieke filosofie en levensbeschouwing aan de 
Vrije Universiteit Amsterdam.

De burger is niet zozeer bang als wel boos, zo meldt een recent 
onderzoek. Helaas komen de oorzaken van deze boosheid 
in het betreffende onderzoek niet in beeld. Maar het zou niet 
verbazingwekkend zijn als die boosheid alles te maken heeft 
met een door kiezers ervaren onbetrouwbaarheid van poli-
tici. Om het broodnodige vertrouwen in de politiek terug te 
brengen, is het belangrijk dat de grondhouding van bestuur-
ders goed is. Laat iedere bestuurder zich daarom blijvend 
bezinnen op het hoe en waarom van zijn bestuursstijl.

door Govert Buijs
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dit anticodedenken zelfs wel heel radicaal door toen hij zei: ‘Heb lief en doe 
wat je wilt.’ Dat laatste gaat wellicht weer wat te ver, want gedrag, en zeker 
politiek gedrag, moet wel concreet bespreekbaar zijn. Een algemene ver-
wijzing naar ‘goede bedoelingen’ of ‘liefde’ is dan te vaag. Waarom maak je 
in deze situatie deze keus? Kun je dat uitleggen, verantwoorden?

Geen	code,	maar	een	grondhouding

De cda-commissie-Maij-Weggen, waarvan ondergetekende deel uitmaak-
te, kreeg de vraag om een integriteitscode op te stellen voor cda-vertegen-
woordigers. De commissie heeft er terecht niet voor gekozen zo’n nieuwe 
code te ontwikkelen, maar heeft in plaats daarvan een grondhouding 
geschetst voor een betrouwbaar (cda-)politicus.1 Centraal stonden daarin 
enerzijds de uitgangspunten van het cda, gerechtigheid, solidariteit, 
gespreide verantwoordelijkheid en rentmeesterschap, en anderzijds een 
aantal gedragswaarden (betrokken, onkreukbaar, moedig, communicatief, 
transparant, bezonnen en respectvol). Ook wordt een hoofdstukje gewijd 
aan de vraag hoe een politicus met zichzelf om kan gaan, bijvoorbeeld in 
de verhouding van werk en privésfeer.

In deze bijdrage wordt vanuit deze zelfde grondhouding een aantal 
vingerwijzingen gegeven om een vertrouwenwekkend bestuurder te kun-
nen zijn.2 Het is geen code of kookboek: besturen is ook een persoonlijke 
zaak, waarbij een eigen stijl onontbeerlijk is. Daarom voor eenieder direct 
de uitdaging er zelf nog vingerwijzingen aan toe te voegen.

Een vertrouwenwekkend christendemocratisch bestuurder weet dat hij een 
ambt bekleedt

‘Zakkenvuller!’ Het is een veelgehoorde kreet van afkeuring tegen politici en 
andere leidinggevenden. Achter die kreet – vaak overigens onterecht geuit – 
zit een bijzondere verwachting: men verwacht van politici dat zij niet bezig 

zijn met hun privébelangen, maar 
met het algemeen belang. Het is goed 
om daarvoor weer het oude woord 
‘ambt’ van stal te halen. Een bestuur-
der bekleedt een ambt: hij is geman-
dateerd door een hogere instantie om 
een bepaalde opdracht te vervullen. 
Die hogere instantie is ‘het volk’.

Die verkiezing is eervol, maar lang niet altijd financieel voordelig. Een 
vertrouwenwekkend bestuurder is dus geen carrièremaker of baantjes-
jager, maar iemand die zich geroepen weet. Natuurlijk is er ruimte voor 

De politicus die de politiek pri-
mair ziet als een stap in zijn of 
haar persoonlijke cv is geen ver-
trouwenwekkend bestuurder
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zoiets als carrière- of loopbaanplanning, maar de politicus die de politiek 
primair ziet als een stap in zijn of haar persoonlijke cv is geen vertrouwen-
wekkend bestuurder. Niets is zo fnuikend voor het vertrouwen in de poli-
tiek als de indruk dat men er zit voor eigen gewin.

De politiek heeft op dit punt de laatste jaren zeer veel last gehad van de 
exorbitante managementcultuur, die mensen ook op de politiek gepro-
jecteerd hebben. Er is daardoor een algemene vervuiling van het publieke 
ethos ontstaan. Het is tijd om deze vervuiling tegen te gaan. Persoonlijke 
integriteit als wezenlijk kenmerk van een vertrouwenwekkend bestuur-
der is hiervoor een belangrijke sleutel.

Een vertrouwenwekkend christendemocratisch bestuurder is iemand die 
vanuit idealen politiek bedrijft

Nauw verbonden met het idee van een ‘ambt’ is dat een bestuurder idealen 
heeft, leidende waarden. Een ambt kan men alleen maar integer blijven 
vervullen als men een innerlijke drive heeft, idealen die motiveren, en waar 
men zelf regelmatig op teruggrijpt. Als men dit niet heeft – of als deze in-
nerlijke drive dichtslibt door de beslommeringen van alledag – loopt men 
drie gevaren:
a Men wordt een pure technocraat. Dit is nog het minst ernstig. Maar 

puur technocratisch bestuur kan heel snel alle steun verliezen als er een, 
zelfs maar betrekkelijk kleine, fout gemaakt wordt, omdat men geen 
diepere betrekking met de samenleving heeft weten op te bouwen.

b Men wordt iemand die de verleiding van het persoonlijke gewin hoe 
langer hoe moeilijker kan weerstaan (zie het eerste gebod).

c Men wordt een ‘u vraagt, wij draaien’-bestuurder. Dat lijkt geweldig 
en kan ook kortstondige populariteit opleveren, maar op de langere 
termijn loopt men als bestuurder vast, omdat men geen moeilijke maat-
regelen meer durft te nemen, terwijl die soms echt nodig zijn. Men mist 
dan hiervoor de innerlijke, en daarmee vrijwel direct ook de uiterlijke, 
overtuigingskracht.

Een vertrouwenwekkend christendemocratisch bestuurder is iemand die 
over zijn idealen spreekt

Een goed christendemocratisch bestuurder heeft niet alleen idealen, hij 
spreekt er ook over – zij het met mate. Hij probeert deze concreet te maken 
en anderen hierin mee te nemen. Goed besturen is iets anders dan het af-
vinken van lijstjes en het volgen van vaste procedures (hoe belangrijk dat 
ook kan zijn). Besturen is mensen meenemen naar de toekomst, mensen 
meenemen in idealen – en van daaruit beslissingen motiveren.

Wat zijn christendemocratische idealen? Kort samengevat richten zij 
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zich op de realisatie van een menselijke, een menswaardige samenleving. 
Met ‘menselijke waardigheid’ zoek ik aansluiting bij kernnoties van de ka-
tholieke en protestantse sociale leer, waarin diepe Bijbelse noties resoneren.

Een menselijke-waardigheidssamenleving is geen verzorgingssamenle-
ving, waarin de staat de menselijke waardigheid ondermijnt door alle initia-
tief naar zich toe te trekken en zo de menselijke creativiteit hindert of smoort. 
Het is ook geen liberale samenleving, waarin ‘eigen verantwoordelijkheid’ 
ingevuld wordt als ‘bezig zijn met de maximalisatie van je eigen belang’.

Een menselijke-waardigheidssamenleving, ook op lokaal niveau, is 
een samenleving waarin mensen de ruimte krijgen om elkaar te dienen 
met hun eigen mogelijkheden en talenten, met hun creativiteit, maar ook 
met hun vermogen tot onderlinge zorg. Een samenleving waarin mensen 
uitgenodigd en in staat gesteld worden op deze wijze bij te dragen aan de 
samenleving, maar waarin ze ook kunnen rekenen op reciprociteit: op het 
moment dat zij minder in staat zijn bij te dragen, blijft de samenleving 
hun trouw en komt op voor hun waardigheid, bijvoorbeeld in de zorg. Men 
kan dit een ‘participatiesamenleving’ noemen, zolang dit niet slechts een 
ander woord voor een ‘zoek het zelf maar uit’-samenleving is, maar inder-
daad door wederkerigheid wordt gekenmerkt.

De kunst is om deze idealen verbindend te verwoorden en concreet te 
maken. Wat is mijn ideaal voor mijn gemeente? Wat betekent hier een 
‘menselijke-waardigheidssamenleving’?

Een vertrouwenwekkend christendemocratisch bestuurder is eerlijk over wat 
er wel, maar ook over wat er niet kan, en durft ook burgers tegen te spreken

Leidinggeven, vertrouwenwekkend besturen, is ook eerlijk zijn over wat 
er in de praktijk wel en niet kan. Den Uyl sprak in een beroemd geworden 
uitspraak al over de ‘smalle marges van de politiek’. Men dient besef te heb-
ben van eerlijk met burgers te spreken over de in de praktijk vaak slechts 
kleine mogelijke stappen – maar het zijn wel stappen op weg naar het gro-
tere ideaal. Tegelijk moet men duidelijk communiceren dat niet alles kan 
en dat zeker de overheid niet alles kan.

Hierbij hoort ook dat men de moed heeft om burgers beargumenteerd 
tegen te spreken. ‘Nee’ zeggen tegen burgers, mits goed gemotiveerd, is op 
termijn zeer vertrouwenwekkend. De moed om moeilijke boodschappen te 
brengen, zaken bij de naam te noemen, hoort hier direct bij.

Een vertrouwenwekkend christendemocratisch bestuurder haalt idealen en 
middelen niet door elkaar

Wie vragen over idealen beantwoordt met opmerkingen over wat er tech-
nisch wel en niet mogelijk is, vervalt in het technocratische register en 
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berooft de politiek van haar ziel. Neem de discussie de laatste jaren over 
de Europese drieprocentnorm. Politici hebben nogal vaak de neiging om 
de verantwoordelijkheid hiervoor af te schuiven op Europa. Van Europa 
mogen we geen groter begrotingstekort hebben. Dat is in de kern een 
procedurele, nogal technocratische motivatie. Men zou ook de motivatie 
kunnen geven in termen van het ideaal Nederland op orde te hebben voor 
onze kinderen. Ook al hebben we het zelf in een bepaalde fase moeilijk, we 
moeten ervoor passen om een volgende generatie op te zadelen met een 
onbetaalbare schuld.

Europa is sowieso een kennelijk zeer bruikbare bliksemafleider voor 
politici. Toen Geert Wilders bijvoorbeeld enkele jaren terug voorstelde 
om de Koran te verbieden, was het meest gehoorde antwoord: ‘Meneer 
Wilders, dat kan helemaal niet, omdat Europese regelgeving dit verbiedt.’ 
Nauwelijks werd er verwezen naar grondleggende idealen en waarden van 
tolerantie en religieuze vrijheid.

Dergelijke reacties zijn in de kern laf en leeg. De discussie over wat juri-
disch of technisch mogelijk is, is een andere dan de discussie over de fun-
damentele richtinggevende idealen in de politiek.

Een vertrouwenwekkend christendemocratisch bestuurder maakt ruimte 
voor en stimuleert initiatieven van burgers

In het christendemocratisch denken is van oudsher veel belang gehecht 
aan het voorkomen van machtsconcentraties en machtsmonopolies. Macht 
en verantwoordelijkheid dienen gedeeld en gespreid te worden. Mensen 
zijn in staat om verantwoordelijkheid te dragen, ze moeten daartoe ook 
daadwerkelijk uitgenodigd en gestimuleerd worden.

De samenleving kan men – met een beeld van criminoloog Hans Boutel-
lier – zien als een voetbalveld. Achterin, in het doel, staat het repressieve 
apparaat van de overheid: het strafrechtssysteem. Daarvoor, in de achterhoe-
de, staan politie en andere rechtshandhavende instanties. De middenlinie 
wordt gevormd door allerlei hulpverlenings- en opvangorganisaties. In de 
spits, daar waar de echte doelpunten worden gescoord, staan de belangrijke 
moreel vormende instituties, zoals gezin, buurt, school, kerk enzovoort.

De kunst is nu de bal steeds zo ver mogelijk naar voren te spelen. De 
voorhoede dient actief ingeschakeld te worden in de vormgeving van de sa-
menleving. Vertrouwen en steun dient hier gegeven te worden, juist omdat 
dit de instituties zijn waar vertrouwen gegenereerd wordt. Hier wordt het 
‘sociaal kapitaal’ gevormd dat wezenlijk is voor de samenleving en dat het 
mogelijk maakt dat instellingen in de middenlinie en achterhoede minder 
snel en hard in actie hoeven te komen.

De politiek, hier te vergelijken met de coach, dient de zaken zo te orga-
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niseren dat dit mogelijk wordt. Ze moet ruimte geven aan de morele capa-
citeit van de primaire verbanden die de maatschappelijke voorhoede vor-
men. Dat is in feite de kern van de christendemocratische beginselen van 
subsidiariteit en soevereiniteit in eigen kring, samengevat als gespreide 
verantwoordelijkheid. De christendemocratisch bestuurder geniet van de 
betrokkenheid van burgers, en ziet burgers niet als lastige concurrenten 
van de eigen bestuurlijke projecten.

Een vertrouwenwekkend christendemocratisch bestuurder zegt ‘Hier sta ik, 
ik kan niet anders’ en niet ‘Hier sta ik, het kan niet anders’

Een bestuurder moet zich niet verschuilen achter allerlei zogenaamde 
‘onvermijdelijkheden’, onvermijdelijke ontwikkelingen. Wezenlijk voor 
goed bestuur is dat iemand zegt: ‘Dit is de keuze die ik gemaakt heb, de be-
slissing waar ik toe gekomen ben; ik sta hiervoor.’ In de negentiende eeuw 
wees Groen van Prinsterer al op deze neiging. De protestantse reformator 
Maarten Luther, zo stelt Groen ergens, zei enkele eeuwen terug ‘Ik kan niet 
anders’, maar tegenwoordig (dus in Groens tijd!) zegt men ‘Het kan niet 
anders’. Met andere woorden: een goed bestuurder durft zich te verant-
woorden voor eigen keuzes en schuift de verantwoordelijkheid niet af.

Besluit:	bezinning	op	de	eigen	bestuursstijl

Meer tips, regels of vingerwijzingen voor een vertrouwenwekkend chris-
tendemocratische bestuurder zouden genoemd kunnen worden. Bijvoor-
beeld: een vertrouwenwekkend christendemocratisch bestuurder zet zich 
in voor heldere regels en respectvolle omgangsvormen en praktiseert die 
ook zelf. Of: een vertrouwenwekkend christendemocratisch bestuurder 
loopt niet aan de leiband van ambtenaren, maar organiseert zelfstandig 
contact met de samenleving.

Maar het gaat niet om de volledigheid. Het gaat erom dat elke bestuurder 
zich rekenschap geeft van het hoe en waarom van de eigen bestuursstijl – en 
zo het eigen handelen consistent en transparant maakt. Vul daarom als be-
stuurder het voorgaande lijstje aan met uw eigen vingerwijzingen of vuist-
regels. Breng ze vervolgens in in discussies met collega’s, met kiezers, met 
ambtenaren, want het voortdurende kritische gesprek over goed bestuur is 
zelf een van de kernelementen van goed bestuur.

 Noten

1 https://www.cda.nl/fileadmin/Or-
ganisaties/Afdelingennet/Een%20
betrouwbaar%20politicus.%20
Grondhouding%20voor%20volks-

vertegenwoordigers%20en%20
bestuurders%20namens%20het%20
CDA.pdf.

2 Deze bijdrage gaat terug op een 
eerdere lezing voor cda-bestuurders 
en is geschreven op persoonlijke titel.

B_BOOM086-3_CDV 2013 nr 3   171 30-09-2013   11:43:05



B_BOOM086-3_CDV 2013 nr 3   172 30-09-2013   11:43:05



173

Christen Democratische Verkenningen | Herfst 2013

Wie als denker invloed heeft op het politieke 

debat in een ander tijdperk, heeft dat zelden 

op basis van compleet gelezen boeken. Den-

kers uit het verleden spreken ons niet zelden 

over het graf heen toe in citaten – meestal 

slechts een handvol.

Als dat voor iemand geldt, zowel in de 

Amerikaanse politiek als in christendemo-

cratische kring, is dat voor de protestantse 

(lutherse) theoloog en politiek filosoof Rein-

hold Niebuhr. Barack Obama haalt hem ge-

regeld losjes en met instemming aan. Daar-

voor wist ook George W. Bush (of in ieder 

geval diens speech writer) Niebuhr te vinden, 

en was hij al inspiratiebron geweest voor 

zowel Henry Kissinger als Jimmy Carter.

Binnen het cda worden woorden van 

Niebuhr er ook wel eens bij gesleept (hoewel 

minder vaak dan in de Verenigde Staten, 

zijn thuisland), vooral omdat ze een idee 

geven van hoe je levensbeschouwing en 

politiek zinvol op elkaar zou kunnen betrek-

ken – zonder dat het Binnenhof kerk hoeft te 

worden, of de kerk komt te vallen onder de 

macht van het Binnenhof.1

En toegegeven: veel van de citaten van 

Niebuhr die geregeld terugkeren, staan als 

een huis. Ze getuigen van een diep inzicht 

in hoe politiek werkt en in hoe ze zou móe-

ten werken. Dit is er zo een: ‘De bekwaam-

heid van de mens tot gerechtigheid maakt 

democratie mogelijk. De neiging van de 

mens tot ongerechtigheid maakt demo-

cratie noodzakelijk.’2 Een andere is: ‘Het is 

de eerste taak van een christen om er geen 

christelijke politiek op na te houden.’3 

En wellicht de bekendste: ‘Democratie is 

het vinden van zo goed mogelijke (“proxi-

De actualiteit van 
Reinhold Niebuhr
(Wright City 1892-Stockbridge 1971)

door Dick Schinkelshoek

De auteur is journalist bij het Nederlands Dagblad en predikant binnen de Protestantse Kerk in 
Nederland.

In de modder staan, maar ook 
idealen houden
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houden van ongebreideld kapitalisme, en 

dan niet zozeer uit economische overwegin-

gen, maar vanwege morele bezwaren: omdat 

het een kleine groep mensen (of bedrijven) 

een grote en oncontroleerbare hoeveelheid 

macht over anderen geeft.

In 1930 wordt Niebuhr hoogleraar prakti-

sche theologie – een wat opmerkelijke func-

tieomschrijving voor iemand die zich de rest 

van zijn carrière grotendeels met politieke 

filosofie zou bezighouden. Via internet zijn 

sommige van de preken die hij voor studen-

ten hield te beluisteren.7

* * *
Het fascinerende – maar ook het complexe 

– aan Niebuhr is dat hij altijd met twee 

woorden spreekt. Zijn gehele wetenschap-

pelijke carrière vecht hij op twee fronten, 

namelijk enerzijds tegen het ‘naïeve’ pro-

gressieve denken en anderzijds tegen het 

‘ideaalloze’ conservatisme. Dacht in De-

troit progressief Amerika in Niebuhr een 

bondgenoot met een scherpe pen te heb-

ben gevonden, in 1932 verschijnt van zijn 

hand een boek dat als een dolkstoot werkt. 

Het boek draagt de veelzeggende titel Mo-

ral man and immoral society en het mar-

keert Niebuhrs afscheid van de progressie-

ve social gospel-beweging.8 Opvallend is 

dat in het boek vrijwel nergens een beroep 

op de christelijke traditie wordt gedaan, 

terwijl die tegelijk op iedere bladzijde 

mate”) oplossingen voor onoplosbare 

problemen.’4

* * *
Je zou bijna vergeten dat de grootste bij-

drage van Reinhold Niebuhr aan de (chris-

telijk georiënteerde) politieke filosofie de 

magistrale manier is waarop hij idealisme 

en realisme, geloof en politiek, moraal en 

macht, verlangen naar de horizon en staan 

in de blubber methodisch met elkaar wist te 

verbinden – zónder ze in elkaar op te laten 

gaan. Als Niebuhr iets voor christendemo-

craten vandaag betekent, dan is het in zijn 

afgewogen visie op moraal en macht.

Overigens moet Reinhold Niebuhr niet 

verward worden met zijn jongere broer en 

vakgenoot H. Richard Niebuhr (1894-1962). 

Richard werd hoogleraar christelijke ethiek 

aan Yale University en schreef het veel her-

drukte Christ and culture (1951). Reinhold 

begint zijn werkzame leven in 1915 als lu-

thers predikant in Detroit. Hij bekritiseert 

er de grote macht die autobouwer Henry 

Ford over zijn werknemers heeft. Ford be-

taalde zijn arbeiders beter dan wie ook (de 

‘five dollar day’), maar eigende zich tegelijk 

over hen grote zeggenschap toe, tot in hun 

privélevens aan toe (zo moest men voor 

grote persoonlijke uitgaven toestemming 

vragen).5 Ford regeerde niet alleen als een 

absoluut vorst over zijn werknemers, maar 

dehumaniseerde hen ook met de lopende 

band die hij twee jaar eerder invoerde, zo 

vond Niebuhr.6

Zijn kritiek op Ford levert hem bekend-

heid op onder linkse progressieve protestan-

ten en in 1928 krijgt Niebuhr een aanstelling 

aan het Union Theological Seminary in New 

York. Hoewel Niebuhr als evenwichtsdenker 

zich later evenzeer tegen het progressieve 

denken zal keren, blijft hij altijd een afkeer 

Niebuhr vecht zijn gehele  
wetenschappelijke carrière op 
twee fronten: tegen het ‘naïeve’ 
progressieve denken en tegen  
het ‘ideaalloze’ conservatisme
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ding, dat kun je maar het best in kleine stuk-

jes snijden. Leidraad op collectief niveau 

– in de politiek dus – zou daarmee niet de 

(naasten)liefde moeten zijn, maar een ‘lager’ 

principe dat een meer bemiddelend karak-

ter draagt: justice, gerechtigheid.11

Zelfs Mahatma Ghandi (voor wie Niebuhr 

grote bewondering heeft) is recent tot die 

conclusie gekomen, constateert Niebuhr 

aan het einde van zijn boek niet zonder 

genoegen: het koloniale bewind in India 

zal niet zwichten voor een moreel appel 

alleen, citeert hij Ghandi. Om de regering 

in Engeland te bewegen is burgerlijke on-

gehoorzaamheid nodig, net als boycots en 

stakingen. Ghandi propageerde een aanpak 

zonder geweld, maar zijn aanpak was er 

niettemin een van macht tegen macht.12

* * *
Niet alleen moraal, niet alleen idealen – 

maar ook niet alleen macht en politiek 

pragmatisme. In de modder staan, maar ook 

idealen houden. De rest van zijn leven heeft 

Niebuhr geprobeerd zijn evenwichtsmodel 

verder uit te werken. Enerzijds streed hij te-

gen het – in zijn ogen – naïeve vooruitgangs-

geloof van de progressieve liberals en de 

volgelingen van de social gospel-beweging. 

Zij zouden te gemakkelijk uitgaan van de 

goede intenties van mensen. Alsof het kwaad 

in de wereld, de armoede, het onrecht, zich 

door redelijkheid en sociale maatregelen 

laten uitroeien. Zij rekenen alleen met ide-

alen, met de moraal. The children of light, 

zal Niebuhr hen vanaf de jaren veertig licht 

spottend noemen.

Anderzijds keert hij zich evenzeer tegen 

de mentaliteit van de ‘orthodoxe protes-

tant’ voor wie alles doordrenkt is van de 

zonde, die alleen weet van macht, orde en 

hard ingrijpen, die het falen en de armoede 

voelbaar aanwezig is. Niebuhr probeert het 

gehele boek te bouwen op common sense.

Mensen verlangen naar macht; naar zelf-

realisatie, voortbestaan en het vergroten 

van de eigen mogelijkheden. Dat verlangen 

is sterk, maar wordt tegelijkertijd aan alle 

kanten ingedamd. Als individuele mensen 

beschikken we over een geweten; we kunnen 

elkaar in de ogen kijken, we kennen berouw 

en vergeving. We kunnen ons laten leiden 

door liefde. We zijn – kortom – moral.9

Op collectief niveau (groepen, bedrijven, 

instituten, landen) werken de meeste me-

chanismen van de moraal echter niet, is het 

verstrekkende inzicht van Niebuhr. Groepen 

kunnen elkaar niet in de ogen kijken, landen 

hebben geen geweten, bedrijven kunnen 

niet liefhebben. Dat geldt alleen voor indivi-

duen. Op collectief niveau wordt het verlan-

gen naar macht, naar uitdijen en vergroten, 

van nature veel minder ingedamd dan op 

individueel niveau. Collectieven hebben 

geen moreel kompas. Ze kennen geen liefde. 

Society, in welke vorm ook, is immoral.10

Om die reden heeft het volgens Niebuhr 

ook niet veel zin bedrijven, banken, landen 

op te roepen om zich moreel te gedragen, 

zichzelf te ‘reguleren’. Alleen individuen 

kun je (met wisselend succes) aanspreken op 

hun gedrag; bij collectieven spelen andere 

motieven.

Toch geeft Niebuhr daarmee de realpo-

litiker geen ruim baan, alsof op collectief 

niveau alleen nog het recht van de sterkste 

kan gelden. Niebuhr redeneert: als macht en 

moraal elkaar niet in evenwicht kunnen hou-

den, zoals op individueel niveau, dan helpt 

op collectief niveau alleen maar macht te-

gen macht. Machtsevenwicht, verdelen van 

de macht, elkaar controlerende machten. 

Macht is op collectief niveau zo’n machtig 
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gen idealen (van boven naar beneden), maar 

inductief oplossingen formuleren vanuit 

de politieke realiteit (van beneden naar 

boven).15 We leven niet in een perfecte, maar 

in een gebroken wereld. En wat we ook doen: 

dat zal altijd zo blijven. Politiek bedrijven 

is dus in de eerste plaats pragmatisch zijn, 

doen wat werkt.

Toch schiet politiek realisme volgens 

Niebuhr alleen tekort. Want welke oplossin-

gen moet je kiezen als het meest haalbaar, 

als ‘proximate’, als je geen idealen kent? Een 

politicus moet een ideaal hebben, een visie, 

een levensbeschouwing, geloof – zolang hij 

maar niet denkt het ooit geheel te kunnen 

verwezenlijken. Idealen zijn een richtsnoer, 

een teken aan de horizon. Niet meer, niet 

minder. Zijn idealen ontleent Niebuhr aan 

het christelijk geloof (evenals zijn visie op 

de mens als ambivalent (zondig én liefheb-

bend) wezen). Vandaar zijn uitspraak: de 

eerste taak van een christen is om er geen 

christelijke politiek op na te houden. Het 

christelijke is hooguit (afgeleid) ideaal in 

de politiek. Daarbij oriënteert Niebuhr zich 

met name op de kerkvader Augustinus, die 

hij ‘de eerste grote realist in de westerse 

geschiedenis’ noemt.16 Het christelijke is te 

mooi, het ideaal te groot om een-op-een te 

verbinden met de modderige politieke prak-

tijk. Bovendien verlies je dan een kerngege-

van zijn medemens alleen als diens eigen 

schuld en het bewijs van diens onwil kan 

beschouwen, uitlopend op het adagium dat 

Niebuhr rond de Ford-fabrieken zo vaak 

had gehoord: wie arm is, is lui. Alsof er geen 

énkele verbetering in deze wereld mogelijk 

is. The children of darkness noemt Niebuhr 

hen, met pijn in het hart.

In zijn compacte theologische en po-

litiek-filosofische onderbouwing van de 

democratie, The children of light and the 

children of darkness uit 1944 (een titel die nu 

geen uitleg meer behoeft), ontvouwt Nie-

buhr zijn middenweg, zijn steeds evenwich-

tiger wordende visie op macht en moraal.13 

Democratie is mogelijk, houdt hij de realist 

voor. Mensen kunnen echt wel wat bereiken: 

een rechtvaardig bestuur, inspraak. We zijn 

niet noodzakelijk overgeleverd aan de tiran-

nie. Maar democratie is óók nodig, zo houdt 

hij de idealist voor. Zonder democratie, zon-

der elkaar in evenwicht houdende machten, 

zonder corrigerend parlement, krijg je als-

nog de tirannie.

* * *
De concrete politieke stellingname van Nie-

buhr (hij was bijvoorbeeld een voorstander 

van kernbewapening en Amerikaanse deel-

name aan de Tweede Wereldoorlog, en scep-

tisch over de Verenigde Naties)14 is zo veel 

jaar na dato wellicht niet zo relevant meer, 

al biedt deze een fascinerend inkijkje in het 

denken van een man die niet alleen abstract 

over politiek wilde nadenken, maar ook con-

creet. Wat Niebuhr vandaag allereerst biedt, 

is een politieke manier van denken.

In de grond van zijn hart is en blijft hij 

een politieke realist: de politicus én de poli-

tiek filosoof hebben allereerst te kijken naar 

wat haalbaar is in de samenleving. Niet de 

politieke oplossingen deduceren uit de ei-

In de grond van zijn hart is 
en blijft Niebuhr een politieke 
realist: de politicus én de poli-
tiek filosoof hebben allereerst 
te kijken naar wat haalbaar is 
in de samenleving
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children of darkness. A vindication of democracy 
and a critique of its traditional defense. New 
York: Charles Scribner’s Sons, 1944, p. iv.

3 Reinhold Niebuhr, Faith and politics. A com-
mentary on religious, social, and political 
thought in a technological age. New York: G. 
Braziller, 1968, p. 123.

4 Niebuhr 1944, p. 118.
5 Vgl. Richard Snow, ‘I invented the modern age.’ 

The rise of Henry Ford. New York: Simon & 
Schuster, 2013.

6 Over zijn periode als predikant in Detroit en 
zijn verontwaardiging over het sociale onrecht 
van de industrialisatie schreef Niebuhr later 
het autobiografische boekje Leaves from the 
notebook of a tamed cynic (1930).

7 Zoals op de website van Elmhurst College, waar 
Niebuhr studeerde: http://public.elmhurst.
edu/collections/niebuhrlegacy/124214839.html.

8 Reinhold Niebuhr, Moral man and immoral so-
ciety. New York: Charles Scribner’s Sons, 2005.

9 Niebuhr 2005, p. 35 e.v.
10 Niebuhr 2005, p. 56 e.v.
11 Niebuhr 2005, p. 152.
12 Niebuhr 2005, p. 159.
13 Niebuhr 1944.
14 Vgl. Reinhold Niebuhr, Christian realism and 

political problems. Londen: Charles Scribner’s 
Sons, 1955; en de essaybundel Essays in applied 
Christianity. New York: Meridian Books, 1959.

15 Reinhold Niebuhr, ‘Augustine’s Political Rea-
lism’, in: Niebuhr 1955, p. 114 en 115.

16 Niebuhr 1955, p. 115.
17 Veldhuis 1975, pp. 105-106. Zie ook Niebuhrs 

wellicht meest systematische werk: An interpre-
tation of Christian ethics. New York: Harper & 
Brothers, 1935.

ven uit het christelijk geloof uit het oog: dat 

God uiteindelijk recht doet, en dat hij zijn 

Koninkrijk vestigt, en niet wij. Dat wil echter 

niet zeggen dat wij ons niet op die horizon 

moeten richten – zo veel wij kleine mensen 

kunnen. Zonder idealen dreigt in de samen-

leving tirannie (in welke vorm ook).17

Deze manier van denken en politiek 

bedrijven noemt Niebuhr ‘christelijk rea-

lisme’: liefde als ideaal (en belofte) voor het 

individu, gerechtigheid voor de collectieve 

sfeer. In je achterhoofd houden dat liefde-

loosheid en onrecht in dit ondermaanse 

altijd blijven bestaan, maar je er desondanks 

niet bij neerleggen.

 Noten

1 Niebuhrs invloed (verder dan citaten) is in 
Nederland onder meer terug te vinden in het 
werk van de vorig jaar overleden protestantse 
ethicus Gerrit de Kruijf. Met name in diens 
magnum opus Waakzaam en nuchter. Over 
christelijke ethiek in een democratie (Baarn: 
Ten Have, 1994) is Niebuhrs invloed duidelijk 
zichtbaar (vgl. onder meer pp. 143-145 en p. 
171). Zie ook: Ruurd Veldhuis, Realism versus 
utopianism? Reinhold Niebuhr’s Christian 
realism and the relevance of utopian thought 
for social ethics (proefschrift). Assen: Van 
Gorcum, 1975.

2 Reinhold Niebuhr, The children of light and the 
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PvdA schuift op richting CDA

door Arie Oostlander

De auteur is oud-directeur van het Weten-
schappelijk Instituut voor het CDA.

Monika Sie, directeur van de Wiardi Beck-

man Stichting (wbs), schreef onlangs een 

studie over de positie van de PvdA in het 

waardendebat. Dat interesseert ons!

Van cda-zijde is enkele malen een aan-

zet gegeven tot een politiek waardendebat. 

Dat is een van de meest relevante bijdragen 

die men aan de politiek kan geven. Het gaat 

daar immers steeds om de vraag ‘Deugt 

dit of deugt dit niet?’ en niet om de libe-

ralistische vraag of iets in economisch of 

bureaucratisch opzicht wel voldoet aan de 

rationele eisen van de nutsmaximalisatie. 

Voor christendemocraten staat de moreel en 

ethisch-sociaal gekwalificeerde, verantwoor-

delijkheid dragende persoon centraal (het 

christelijk personalisme); voor liberalen het 

vrije tot niets verplichte individu, dat alleen 

geroepen is tot rationele keuzes voor het 

eigenbelang (de individualisering).

De inbreng van Van Agt rond het zo-

geheten ‘ethisch reveil’ werd destijds van 

links en rechts weggehoond. De moderne, 

neoliberale tijdgeest had geen behoefte aan 

moralisme in de politiek. Reden genoeg om 

in het Wetenschappelijk Instituut voor het 

cda	(wi) luid en duidelijk het moralisme 

voor onze partij als geuzennaam te claimen. 

Balkenende kwam, met de daarbij horende 

politieke bagage, opnieuw met de oproep 

om ‘waarden en normen’ centraal te stellen. 

Hij oogstte duidelijk meer respect, maar 

nog niet van de elites van links en rechts. Die 

waren doorgaans nog neoliberaal. Er waren 

zelfs PvdA-voorlieden, zoals wijlen Piet Dan-

kert, de voorzitter van het Europees Parle-

ment, die zich sociaalliberaal noemden. Bij 

de doorsnee volwassen burger was er echter 

wel veel sympathie voor Balkenendes stel-

lingen. Monika Sie zegt nu: durf te breken 

met individualisering als geloof. ‘De burger 

hunkert naar geïnspireerde samenwerking 

op menselijk maat.’

* * *

Monika Sie Dhian Ho
Van waarde. Sociaal-democratie voor de 21e eeuw

Van Gennep | 2013 | 125 pp. | ¤ 9,90 | ISBN 9789461642240
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onvrijheden terechtkomt. Op haar werk 

worden de inzichten van het personeel niet 

gehonoreerd. Er vindt nieuwbouw plaats 

vanwege de rationaliteit. Het oude gebouw 

had door zijn leeftijd eigenlijk best positieve 

eigenschappen. De geluidshinder was veel 

geringer. In het nieuwe mocht niets meer 

opgehangen worden. In de kale rationele 

nieuwbouw voelde je je moeilijk thuis. Dat 

is een groot nadeel voor Esthers patiënten. 

Zo wordt de casus verder ingevuld en vervol-

gens geanalyseerd.

Het geval Brigitte vertelt over de schoon-

maakster die bij twee bedrijven werkt. De 

uitbuiting door een hard commercieel be-

drijf en de vergelijking met hoe het anders 

kan. Het gevecht voor respect van bazen en 

klanten; geld is niet alles.

De casus van de politieagente Sandra, die 

met interne kwesties verbonden is en met de 

aanpak van hangjongeren, de verantwoorde-

lijkheid van ouders, de armoede.

Dan de ervaringen van Joris op een 

mammoet-roc, met zijn gefragmenteerde 

en anonieme structuren, de voorrang voor 

de bureaucratie, het gebrek aan aansluiting 

bij de maatschappij. Het alternatief van 

het eerherstel van het ambachtelijke, het 

respect voor de professionaliteit (denk aan 

het thema van het wi: beroepseer), zoals in 

het Duitse onderwijssysteem. De ontplooi-

ing van de mens door de arbeid, de sociale 

integratie.

* * *
Het is een heel goed idee om een studie over 

waarden, principes en partijfilosofie te con-

centreren op de behandeling van praktijkge-

vallen, zoals de verhalen van Esther, Joris en 

anderen. In het cda bleek dat volksvertegen-

woordigers het bijzonder moeilijk vonden 

om ‘principes in de praktijk te brengen’. Het 

Het cda heeft tegen die achtergrond een 

geweldige ideologische voorsprong, met 

zijn worteling in de katholieke sociale leer, 

de christelijke sociale beweging, christelijk 

gemotiveerde filosofie; voortgaande, sociaal-

politiek relevante theologische bezinning. 

En als we moeite hebben om gezaghebbende 

documenten te vinden voor onze grondslag-

rapporten en programs, dan hebben we, 

zoals een erudiete medewerker van de wbs 

me eens zei, altijd de Bijbel nog. Een voor-

beeld van onze traditie van kritisch publiek 

debat, die ruimte biedt om van de dialoog 

met anderen te profiteren. Wij hoeven voor 

die communicatie over en weer niet bang te 

zijn. Veeleer is het een reden tot vreugde als 

we zien dat rivalen inzichten van ons overne-

men. Dat verzwakt ons bestaansrecht geens-

zins, maar bevestigt juist de zin van onze 

aanwezigheid op het publieke erf.

Het analytisch manifest Van waarde is 

een gedegen en gedurfde bijdrage aan het 

publieke waardendebat. Sie neemt daar-

mee impliciet afscheid van de neoliberale 

periode in de PvdA. Dat doet zij door de 

herdefiniëring van het sociaaldemocratische 

‘grote verhaal’, de partijfilosofie. Anderzijds 

verbindt zij die met alledaagse ervaringen 

die om politieke oplossingen vragen. De 

sociaaldemocratische beginselen worden 

verklaard aan de hand van een aantal casus-

sen. Zo wordt, als eerste, ene Esther opge-

voerd, ergotherapeute, die haar vrijheid op 

de kerk bevochten heeft maar toch in nieuwe 

Monika Sie neemt impliciet 
afscheid van de neoliberale 
periode in de PvdA
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tere en een betere ik omvat, en naast die twee 

nog een handvol andere. De vraag is dus op 

welke van die ikken een politieke partij een 

beroep wil doen, en of ze de dominantie van 

dat ik kan vasthouden en versterken. Het is de 

kunst van de politiek (de Wetenschappelijk 

Instituten en partijen, aldus mevrouw Sie) 

om van die baaierd van meningen ‘chocolade 

te maken’. Daar heb je betrouwbare ‘begin-

selen’ bij nodig. De politicus, en de burger in 

het algemeen, zullen zich moeten afvragen: 

‘1. Wat is van waarde? 2. Hoe staat dat onder 

druk […]? 3. Wat staat ons te doen?’

* * *
Bij de behandeling van ‘Wat is van waarde?’ 

missen we (met genoegen) de gebruikelijke 

lofzang op de vrijheid. Die is in de persoon-

lijke leefwereld (bijvoorbeeld ten aanzien 

van de kerken en familie) wel groter gewor-

den, maar met de zeggenschap in en de 

greep op de publieke en beroepswereld is 

het niet best gesteld. De individualistische 

vrijheid van de netwerksamenleving laat de 

burger onbeschermd. Er is te weinig weer-

werk tegen de amorele hardheid van econo-

mie en techniek. Deze uitspraak doet den-

ken aan de Bijbelse definitie van vrijheid als 

‘bevrijding uit de slavernij der zonde’. Deze 

definitie is mijns inziens verre superieur aan 

het vrijheidsbegrip waar de voorstanders 

van regelloosheid van profiteren.

Monika Sie noemt een viertal waarden 

die als sociaaldemocratisch herkenbaar zijn, 

namelijk: bestaanszekerheid voor iedereen; 

goed werk voor iedereen; verheffing; en bin-

ding (en postliberalisme). Volgens de auteur 

kunnen die het best samen met de vakbewe-

ging en de christendemocratie verwezen-

lijkt worden. Daar ziet het inderdaad naar 

uit: de invulling ervan is ondenkbaar zonder 

de dialoog met de christendemocratie.

schrijven van een initiatief-wetsontwerp 

vonden we geen taak voor het wi, maar een 

voorrecht van de Tweede Kamer. In principe 

is dat correct, maar het zou voorstelbaar 

zijn als het wi in samenwerking met het 

Steenkampinstituut en gesteund door er-

varen politici aansprekende casussen zou 

behandelen, los van de pragmatiek van het 

parlementaire bedrijf. De vraag moet dan 

steeds zijn: ‘Wat kan christendemocratisch 

denken bijdragen aan de oplossing van dit 

probleem?’ Juist die vertaling van principe 

naar praktijk, het slaan van die brug, is voor 

politici zo moeilijk. En de kennis en ervaring 

die men opdoet wordt, gezien de zeer korte 

zittingsduur, in de fracties onvoldoende 

overgedragen. Kandidaat- en zittende Ka-

mer-, Staten- en Raadsleden moeten precies 

die vaardigheden bezitten waardoor zij de 

christendemocratie kunnen vertegenwoor-

digen. Dat had ik als wi-directeur al eerder 

moeten bedenken. Zonder die vaardigheden 

blijft het cda een zwevende partij, vooral 

onaantrekkelijk voor zwevende kiezers. Het 

denken vanuit waarden en beginselen be-

paalt onze graad van betrouwbaarheid. Het 

zou prettig zijn als, afgezien van menings-

verschillen, het algemene oordeel zou zijn: 

‘Christendemocraten, daar heb je wat aan.’

Monika Sie wil met haar studie burgers 

mobiliseren rond een aantal kernwaarden. 

Daarbij moet er een goede verbinding zijn 

tussen wat mensen waardevol achten in het 

dagelijks leven enerzijds en de maatschappij-

visie en -idealen anderzijds. Dat laatste hoort 

er zeker bij, omdat politieke partijen een 

verantwoordelijkheid hebben voor de ont-

wikkeling van de publieke opinie. Men moet 

mijns inziens bedenken dat mensen allerlei 

meningen uiten, waaronder volstrekt tegen-

strijdige. We weten al dat iedereen een slech-
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bij het cda. Dat heeft veel zin, want sociaal-

democratie en christendemocratie waren 

het meest verantwoordelijk voor de verzor-

gingsstaat, en de grondige hervorming van 

deze verworvenheid ligt daarom op de eerste 

plaats op hun bord. Aangezien de arrange-

menten van de verzorgingsstaat bedoeld 

waren om de minst bedeelden ten goede te 

komen, gaan de hervormingen automatisch 

meer ten koste van hen. Dit manifest spreekt 

van afwenteling van de risico’s van de her-

vormingen naar de meest kwetsbaren – alsof 

die hervormingen niet iedereen aan het hart 

gaan en bedoeld zijn om de effecten te ver-

zachten en in toom te houden.

* * *
Een ander groot thema is het beleid ten aan-

zien van de Europese integratie. De PvdA 

heeft nog meer dan het cda geleden onder 

populistisch gekoesterde misverstanden 

over Europa. Het cda meende een euroscep-

tische lijsttrekker te hebben aangetrokken, 

maar die had als ervaren politicus zeer snel 

in de gaten hoe de werkelijkheid van de 

Europese integratie eruitziet. De politieke 

leider Wouter Bos beging de blunder een 

anti-Europese nummer vier van de lijst aan 

te bevelen. Bos heeft onlangs op vertrou-

wenwekkende wijze opgebiecht dat dit een 

betreurenswaardige fout was. Het manifest 

van de wbs poogt iets van de schade te her-

stellen, maar maakt toch weer een bekende 

fout, door te stellen dat het Europees kader 

de nationale beleidsautonomie beperkt. 

Die autonomie bleek niet meer te werken, 

en dus werd een stukje zeggenschap gered 

door het subsidiariteitsbeginsel toe te pas-

sen. De jungle van de machtsstrijd der lid-

staten zou anders niets van de Nederlandse 

inbreng hebben overgelaten. De laatste 

nationale poging tot economisch beleid 

Bij meerdere van de genoemde waarden 

komt het Rijnlands model ter sprake. Het 

manifest Van waarde spreekt zich uitdrukke-

lijk daarvoor uit, en tegelijk verwerpt het het 

Angelsaksische bedrijfsmodel. Gewaardeerd 

wordt dat in het Rijnlandse model de on-

derneming als arbeidsgemeenschap tussen 

werkgevers, werknemers en management 

gezien wordt. Daardoor is het streven naar 

zeggenschap voor ieder verzekerd; het maakt 

een einde aan de vervreemding en gunt alle 

deelnemers een ervaarbare greep op de ei-

gen werkomgeving. Het gaat dan niet meer 

primair om snelle kortetermijnwinsten voor 

de aandeelhouder (en de managers), maar 

om zinvolle arbeid waarbij men zich met de 

onderneming kan identificeren. Het Angel-

saksische model is eigenlijk een vlucht in het 

individuele: iedereen denkt alleen aan zich-

zelf. In onze tijd herkennen we het funeste 

van de amorele vrijheid van handelen, slechts 

ingeperkt door de relatieve machtsposities. 

De fixatie op macht en strijd past heel wel bij 

het Angelsaksische model, maar juist niet 

bij het communautaire Rijnlandse model. 

Zeggenschap is een veel beter doel, omdat 

de inhoud en de overtuigingskracht daarbij 

centraal staan. Dus weg met de restanten van 

de klassenstrijd, de polarisatie, de maxima-

lisering van het individualistische eigenbe-

lang, de fragmentering van de maatschappij. 

Deze sprong naar het communitarisme à la 

Tony Blair brengt de PvdA in één klap dichter 

De sprong naar het communi-
tarisme à la Tony Blair  
brengt de PvdA in één klap 
dichter bij het CDA
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de eu zorgen dat er vrij baan is voor ‘het ka-

pitaal’, of wordt er gestreefd naar een breide-

ling van internationale geldstromen?

De wbs stelt dat de eu momenteel te een-

zijdig economisch-monetair is en te weinig 

rechtsstaat. Ook ten aanzien van de eu moet 

de PvdA een ‘overbruggingspartij’ zijn die 

‘de boel bij elkaar houdt’. Monika Sie blijft 

gezien enkele wankelmoedige uitspraken 

ter verheerlijking van de nationale democra-

tie, soms nog hangen in de oude populisti-

sche twijfels, maar de algemene toon is rea-

listisch. Zij verwacht van de eu dat die onze 

dromen over een betere wereld recht doet.

Hier wordt het cda uitgedaagd om het 

gescharrel met ‘piketpaaltjes’ ten bate van 

de zogenaamde nationale soevereiniteit te 

beëindigen. En zeker moeten we de blun-

ders van de minister-president inzake een 

Nederlands vetorecht achter ons laten. De 

realiteit is trouwens dat Angela Merkel als 

volbloed christendemocraat veel meer het 

vertrouwen verdient van het cda dan een 

voor het populisme bevende liberale Ne-

derlandse premier.

ten behoeve van de koopkracht der Fransen 

werd gedaan door de Franse president Mit-

terrand. Hij startte een fors stimulerings-

beleid om de achterstand op de Bondsrepu-

bliek in te lopen. Een mooi doel, maar van 

het geld kochten de Fransen Volkswagens. 

Sindsdien weet men dat de effecten van na-

tionaal investeringsbeleid wegsijpelen naar 

het buitenland. Daarom, aldus het manifest, 

heeft de PvdA Europa gewild. Als je je eigen 

land vooruit wilt helpen, probeer dan mee te 

doen in een geïntegreerd economisch be-

leid. Elders in de tekst wordt toegegeven dat 

een crisis rond de euro noodzakelijkerwijs 

leidt tot meer institutionele hervormingen. 

De Britse Tory Chris Patton (die zichzelf als 

christendemocraat beschouwde) stelde ooit 

dat Europa toe moet naar een verdere inte-

gratie als men met het bestaande integratie-

niveau met de kop tegen de muur loopt. Voor 

liberalen gaat het bij wetgeving alleen om de 

vraag of het niet minder kan: meer of minder 

Europa. Voor anderen zal het om de koers 

gaan, bijvoorbeeld of het Rijnlandse model 

de sfeer bepaalt of het Angelsaksische. Moet 
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Geïnspireerde politiek voor een nieuwe 
samenleving

door Koert van Bekkum

De auteur is universitair docent Oude Testa-
ment aan de Theologische Universiteit Kam-
pen en voormalig adjunct-hoofdredacteur van 
het Nederlands Dagblad.

Abraham Kuyper (1837-1920) geldt als een van 

de architecten van het moderne Nederland. 

Als jong predikant werd hij gegrepen door de 

idealen van het calvinisme. Wat door velen 

werd gezien als een gevaarlijke radicalisering 

vormde de aanzet tot een turbulent leven in 

dienst van een ideaal: een vrije kerk die mid-

den in een vrije staat haar invloed laat gelden. 

Met als resultaat christelijke scholen, het eer-

ste landelijke dagblad als middel voor massa-

communicatie, de eerste politieke partij, een 

Vrije Universiteit, een nieuwe gereformeerde 

kerk, en als klap op de vuurpijl het premier-

schap voor Kuyper zelf.

Zonder Kuyper geen financiering van het 

bijzonder onderwijs en geen (langs ideologi-

sche lijnen georganiseerd) maatschappelijk 

middenveld. Niet alleen bereikte de theo-

loog, journalist en politicus heel veel van wat 

hij in zijn leven nastreefde, maar ook drong 

hij zijn politieke tegenstanders de manier 

op waarmee ze zich in de samenleving moes-

ten manifesteren. Als predikant, partijide-

oloog en populist maakte hij oorlog waar 

anderen dachten gemakkelijk consensus te 

kunnen bereiken. Tegelijk maakte hij vele 

‘kleine luyden’ vertrouwd met verworven-

heden van de verlichting, overbrugde hij de 

spanning tussen de klassen en reikte hij op 

onverwachte wijze de alom gewantrouwde 

rooms-katholieken de hand.

Vaak zijn pogingen gedaan het turbu-

lente leven van deze omstreden figuur te 

schetsen. Tot 2006 kwam het echter niet tot 

een wetenschappelijke biografie. Abraham 

Kuyper. Een biografie van de hand van de 

germanist Jeroen Koch bracht daarin veran-

dering. Dit is een knap en goed geschreven 

boek dat er niet alleen in slaagt de duize-

lingwekkende hoeveelheid feiten, conflicten 

en levensterreinen helder te ordenen, maar 

Kuyper tevens plaatst tegen de achtergrond 

van de Europese politiek van de tweede 

helft van de negentiende eeuw. Ook dit boek 

James D. Bratt
Abraham Kuyper. Modern Calvinist, Christian Democrat

Eerdmans | 2013 | 455 pp. | ¤ 35,99 | ISBN 9780802869067
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Buiten Nederland denkt men daar in toe-

nemende mate anders over, zo blijkt onder 

meer in de Verenigde Staten. Het enthousi-

aste onthaal van de nieuwe, grote biografie 

van Kuyper van de historicus James D. 

Bratt is er een teken van. Al decennia zijn 

de filosoof Richard Mouw van het Fuller 

Theological Seminary in Pasadena, Bratt 

en zijn collega John Bolt van Calvin College 

in Grand Rapids overtuigd van de waarde 

van het neocalvinisme voor de Amerikaanse 

samenleving. Waar die boodschap tot voor 

kort vooral gehoor vond in Nederlandse 

immigrantengemeenschappen, mogen de 

Nederlanders Abraham Kuyper en Herman 

Bavinck zich de laatste jaren ineens verheu-

gen in een veel bredere belangstelling. De 

wijze waarop rechtse republikeinen en evan-

gelicale kringen de afgelopen twee decennia 

de Amerikaanse identiteit voor zich hebben 

geclaimd, heeft het aanzien van het chris-

tendom in de vs bepaald geen goed heeft 

gedaan. De indruk is ontstaan dat het geloof 

zich voor het karretje heeft laten spannen 

van een neoliberale kapitalistische agenda. 

De mislukking van de avonturen in Irak en 

Afghanistan en de bankencrisis hebben het 

Amerikaanse zelfvertrouwen ondergraven. 

En de doorgaande ontkerkelijking roept 

de vraag op of de traditionele civil religion 

van het ‘in God we trust’ niet opnieuw moet 

worden gedefinieerd.

In het nawoord van zijn biografie reikt 

Bratt Kuypers visie op de samenleving als 

oplossing aan. Volgens hem ontbreekt het 

de huidige Amerikaanse evangelicals aan 

visie en kracht. Hij sluit zich aan bij gere-

nommeerde historici als Mark Noll en James 

Turner, die stellen dat alleen een grondige 

bezinning op het neotheomisme en neocal-

vinisme het Amerikaanse evangelicalisme 

raakte echter snel omstreden. In zijn bespre-

king in Christen Democratische Verkenningen 

legde Kees Klop haarfijn de vinger op de 

zere plek. Hij stelde kritische vragen bij de 

sceptische houding van de auteur tegenover 

het persoonlijke geloof van Kuyper, die 

volgens Koch zijn ‘bekeringen’ bewust uit-

bouwde tot een mythe. Bovendien was Klop 

het ronduit oneens met de conclusie dat de 

erfenis van Thorbecke uit 1848 nog altijd 

stevig overeind staat, maar dat de ruïnes 

van Kuypers nalatenschap alleen nog her-

kenbaar zijn met behulp van een historische 

gids. Volgens hem liet naast het bijzonder 

onderwijs en het overleg tussen de sociale 

partners ook de recente stelselherziening 

van de gezondheidszorg zien dat Kuypers 

idee van soevereiniteit in eigen kring nog 

springlevend was.1 In het najaar van 2013 

kan daaraan worden toegevoegd dat de door 

het kabinet-Rutte gebruikte term ‘participa-

tiesamenleving’ afkomstig is van niemand 

minder dan Jan Peter Balkenende, en mede 

wortelt in kuyperiaans gedachtegoed.2

Koch biedt een liberale visie op Kuyper. 

Als niet-gelovige kan hij zich op het kern-

punt van zijn leven, zijn geloof, echter 

niet inleven. Zoals een groot deel van deze 

samenleving dat niet meer kan. Verantwoor-

ding leg je af aan de kiezer, zo is de opvat-

ting, niet aan God. Dat is nogal kort door de 

bocht en niet zonder problemen voor een 

biograaf. Maar wie zou de meerderheid van 

Nederland het recht op een eigen (seculiere) 

visie op Kuyper willen ontzeggen? Daarbij 

dringt zich zeven jaar na publicatie de vraag 

op of Koch ook niet een beetje gelijk heeft. Er 

is een liberale premier. Christelijke politieke 

partijen zijn gedecimeerd. Is Kuyper toch 

niet vooral iemand uit het verleden?

* * *
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dan latere beeldvorming suggereert. Bratt 

dringt de lezer deze conclusie overigens 

allesbehalve op. Geheel volgens de ambitie 

van de Library of Religious Biography om 

boeken te publiceren die je weliswaar kunt 

bestuderen, maar waarvan de lezer vooral 

moet genieten, biedt Abraham Kuyper een 

buitengewoon goed verteld verhaal. Hierbij 

verschaft de driedeling in Kuypers leven 

– Foundations (1837-1877), Constructions 

(1877-1897) en Shadows (1897-1920) – precies 

het houvast dat de lezer in de duizelingwek-

kende achtbaan van Kuypers leven nodig 

heeft. En zoals gezegd sluit Bratt zijn boek af 

met een epiloog waarin hij Kuypers Nachge-

schichte verhaalt en reflecteert op de actuele 

betekenis van Kuyper, in de vs en andere 

delen van de wereld.

Hoe knap Bratt zich van zijn taak – waar 

hij zich al halverwege de jaren tachtig aan 

zette – kwijt, wordt direct zichtbaar in het 

eerste deel, waarin hij de drie omstreden 

bekeringen van Kuyper beschrijft in samen-

hang met zijn theologische ontwikkeling en 

de toenmalige maatschappelijke context. 

Bratt kent de polemieken tussen de Neder-

landse gereformeerden over Kuypers integri-

teit in dezen. Toch zoekt hij trefzeker zijn weg 

en komt de geloofsworsteling van student, 

jonge predikant en politicus helder in beeld. 

Intussen maakt Bratt – mede op grond van 

het gedetailleerde onderzoek van Jasper Vree 

en Johan Zwaan – ook duidelijk hoezeer hier-

bij voor Kuyper de veranderde plek van de 

kerk in de Nederlandse samenleving een rol 

speelde. De scheiding tussen kerk en staat is 

een feit. Welke gevolgen zou dat op termijn 

hebben? De hoogbegaafde en vaak arrogante 

Kuyper zoekt houvast in de strijd tussen ro-

mantiek en modernisme en vindt dat schoks-

gewijs in de onderwerping aan God, wiens 

ervoor kan behoeden cultureel irrelevant te 

worden. Met Kuyper zal men moeten aan-

vaarden dat de secularisatie een feit is. Daar-

bij wacht degenen die zich vanuit een warm 

geloof gedrongen voelen tot public engage-

ment nog een andere opdracht: niet alleen 

de nadruk leggen op traditionele waarden 

en een kleine overheid, maar ook een brede 

visie ontwikkelen op een verantwoordelijke 

samenleving en een gezond wantrouwen 

ontwikkelen tegenover kapitaal en macht.

* * *
Het alternatief van Bratt en de zijnen brengt 

terug bij de dilemma’s rond de biografie van 

Koch. Is dit de oplossing? Amerika mag cy-

nisch zijn over de politieke agenda van born 

again evangelicals als George Bush, Neder-

land heeft het op een soortgelijke manier ge-

had met de grote woorden en pretenties van 

de christelijke politiek. Geloof en machtspo-

litiek gaan slecht samen, zo is gebleken. En 

aan de Vrije Universiteit zijn Kuypers idea-

len al bijna een halve eeuw verlaten.

Bratt kent de discussies en valkuilen, 

en weet dat er alle reden is Kuypers zelf-

presentatie aan een kritisch onderzoek te 

onderwerpen. Des te meer reden de nieuwe 

biografie met nieuwsgierigheid te bezien. 

Wellicht werpt deze meer licht op de ver-

houding tussen hoogstaande idealen en de 

duistere krochten van de Nederlandse (kerk)

politiek.

De biografie van Bratt biedt een even 

heldere als paradoxale visie op de kwestie: 

Kuyper was bepaald geen aardige man en 

had graag controle over zijn imago. Maar 

wie zijn denken en doen in de eigen context 

plaatst, komt erachter dat hij geloviger en 

principiëler was dan gedacht; tegelijk was 

hij als burger van een hemels vaderland in 

het ondermaanse echter veel pragmatischer 
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delijke verkiezing. En hoe goed ook verteld, 

moderne Nederlandse lezers zal wellicht de 

zin ontgaan van passages waarin Bratt uit 

de doeken doet hoe Kuyper aankeek tegen 

kerkrecht en liturgie. Toch blijft het grote 

verband goed zichtbaar: in alles is Kuyper 

bezig te verkennen wat precies de plek is van 

een minderheidskerk in een gedemocrati-

seerde massacultuur, waarin de scheiding 

tussen kerk en staat radicaal is doorgevoerd.

Het is ook op dit punt dat een behoorlijke 

correctie nodig is in de historische beeldvor-

ming van wat Kuyper nastreefde. Was het de 

totale herkerstening van de samenleving, 

waar alles voor moest wijken? Zo wordt het 

wel vaak voorgesteld. ‘Dat de genade particu-

lier is’, schreef Kuyper kort na 1880, toen hij 

de orthodoxe christenen mobiliseerde voor 

het bijzonder onderwijs, de Antirevolutio-

naire Partij en de Vrije Universiteit. Twintig 

jaar later benadrukte Kuyper echter dat de 

genade ‘algemeen’ was en viel de wereld mee, 

omdat samenwerking met anderen nodig 

was nu het premierschap binnen bereik 

kwam. Zomaar ontstaat de indruk van een 

opportunistische machtszoeker die zijn prin-

cipes offerde. Of, als je het pessimistische slot 

van zijn Amerikaanse Stone Lectures (1898) 

leest over de aeolusharp in het raam van een 

zich steeds verder seculariserende wereld die 

wacht tot de Geest erdoorheen komt waaien, 

van een teleurgestelde strijder die compro-

missen sluit, omdat zijn ideaal halverwege is 

gestrand. Bratt laat zien dat Kuyper van meet 

af aan zijn uitgangspunt nam in de dubbel-

heid van een ‘tweeërlei vaderland’ en een 

grondig doordacht pluralisme. Alle verhalen 

over de calvinistische kern van Nederland ten 

spijt, Kuyper gaat er al heel snel van uit dat er 

van volledige herkerstening geen sprake kon 

zijn. Sterker nog, juist omdat de hemel zich 

soevereiniteit bovenal in het calvinisme tot 

uitdrukking komt. Zo vormt Kuypers per-

soonlijke levensstrijd met God tegelijk het 

begin van een queeste naar de manier waarop 

het geloof vorm kan krijgen in een nieuwe 

samenleving. Daarbij brengt Bratt voor het 

eerst in kaart waarop Kuyper is gevormd door 

de literatuur. Bram blijkt een zwak te hebben 

voor de auteurs van Sturm und Drang en ver-

rassend genoeg is Shakespeare de auteur die 

Kuyper het vaakst citeert.

Bratt gunt de lezer via brieven voortdu-

rend een blik in de coulissen: de breuk met 

het geloof van Brams broer Herman; de com-

plexe verhouding met zijn schoonfamilie, 

die hem warm in het gezin opneemt als hij 

totaal instort; de relatie tot Kuypers geeste-

lijke vaders Scholten en Groen van Prinste-

rer; de impact van het smerige Amsterdam 

op de gezondheid van het gezin; de relatie 

met zijn voornaamste financier, de biermag-

naat Hovy; en de manier waarop Kuyper 

omgaat met de dood van zijn 9-jarige zoon 

Willy. Deze persoonlijke elementen onthul-

len iets van Kuypers karakter, maar omdat 

Bratt ze telkens plaatst in de context van 

de negentiende eeuw, wordt ook duidelijk 

hoe Kuyper persoonlijk werd geraakt door 

de grote vragen van zijn tijd: kerkverlating, 

nieuwe sociale verhoudingen door de indu-

strialisatie en de Grondwet van 1848, en de 

enorme kindersterfte.

Alle nadruk in Abraham Kuyper ligt op 

Kuypers politiek-theologische ontwikke-

ling. Dat is een breed veld en het gaat dan 

ook niet altijd goed. Het onderscheid tussen 

infra- en supralapsarisme in de gerefor-

meerde verkiezingsleer, bijvoorbeeld, gaat 

niet over de verhouding tussen tijd en eeu-

wigheid, maar over de volgorde van de be-

sluiten in het eeuwige raadsbesluit van god-
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losse moreel gekleurde onderwerpen – zoals 

de drankbestrijding en de prostitutie – wel-

iswaar zinvol is, maar dat je daarmee uitein-

delijk ook weinig bereikt. Er is meer nodig. 

Werkelijke christelijke politiek combineert 

een openlijk spreken over de diepste drijfve-

ren van het bestaan met een zoektocht naar 

de structuurfouten in de samenleving als 

geheel, durft zich te organiseren om daar 

iets aan te doen, en gaat daarbij ongedachte 

coalities aan.

Voor wie het aan het begin van de eenen-

twintigste eeuw als een christelijke opdracht 

ziet iets bij te dragen aan de samenleving en 

graag verdieping zoekt, is de nieuwe Kuy-

per-biografie van James D. Bratt een heerlijk 

verhaal om even in weg te dromen. Wat een 

tijd, wat een leven! Tegelijk is het boek een 

feest van herkenning dat inspireert de eigen 

bijdrage beter doordacht en met meer durf 

en creativiteit ter hand te nemen.

 Noten

1 C.J. Klop, ‘Mag het een beetje minder sceptisch 
zijn?’, Christen Democratische Verkenningen, 
Zomer 2006, pp. 314-317.

2 Jan Peter Balkenende, ‘Vijf coördinaten van een 
nieuwe participatiemaatschappij’, in: Het woord 
is aan de minister-president. Acht jaar premier-
schap in vijftig speeches. Den Haag: Ministerie 
van Algemene Zaken, 2010, pp. 28-36 (lezing 
gehouden tijdens de ncw Bilderbergconferentie 
op 22 januari 2005)

niet op aarde laat vestigen en God vanwege 

de zonde de keuze heeft gemaakt mensen 

diepgaand met elkaar van mening te laten 

verschillen, kan een christen niet anders 

dan enerzijds andersdenkenden alle ruimte 

gunnen en anderzijds elke gelegenheid aan-

grijpen het eigen verhaal voor het voetlicht 

te brengen en de beoogde politieke doelen te 

realiseren. Anders gezegd: Kuypers opportu-

nisme en pragmatische grondhouding zijn 

niet alleen karakterologisch bepaald, maar 

zijn geworteld in een principiële kern: de 

verkiezing Gods.

Precies op dit punt bevat dit boek tevens 

een boodschap voor (jonge) christenen die 

zoeken naar geïnspireerde politiek in een 

nieuwe samenleving, ongeacht de vraag in 

welke politieke partij ze zich bevinden. De 

discussies over kerk en staat en geloof en po-

litiek, de veranderende rol van de natiestaat, 

de invloed van nieuwe media, een maat-

schappelijk middenveld dat zich heroriën-

teert, de verschuivingen die optreden in de 

wijze waarop de parlementaire democratie 

functioneert – alle vinden ze hun pendant 

in de wereld waarin Kuyper zijn weg zocht 

en vond. Hou vast aan vertrouwde waarden, 

maar omarm tegelijk de nieuwe wereld. Kies 

je onderwerpen, zoek de vormen en sluit 

de coalities die daarbij passen, zo was zijn 

devies. Kuyper had het geluk dat Johannes 

Kappeyne van de Coppello hem een liberale 

schoolwet in de schoot wierp waarin het 

christelijk onderwijs werd weggezet als 

gevaarlijk en achterlijk. Met journalistieke 

middelen mobiliseerde Kuyper de massa, 

om die vervolgens te interesseren voor een 

veel breder program: de verbetering van 

Nederland als geheel. Want als Kuyper iets 

van het optreden van de réveilpolitici had 

geleerd, was het dat een bevlogen inzet op 

Werkelijke christelijke politiek 
combineert een openlijk spreken 
over de diepste drijfveren van 
het bestaan met een zoektocht 
naar de structuurfouten in de 
samenleving als geheel
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Ramona Maramis

Inwerkweek

Vroeger, toen u nog jong was, telde u geld met een enorme kegel in uw 
mond.

Het is niet erg als u faalt op uw eerste glorieuze werkdag.
Ook in dansfilms worden valpartijen stelselmatig gesimuleerd.

Mannen vinden het prettig om mentaliteitsgenoten te ontmoeten. Ik 
vind het prettig om mijn investering terug te verdienen en nooit met 
mijn moeder te bellen.

Ik werk hard om leegstaande panden te kopen. Gewoon, om er een 
plastic knuffelboom in te planten.

Een meeuw loopt bij voorkeur op een dak met grind en zonder planten.
En u? Hoe stelt u zich op aan de top? In alle andere gevallen heet ik u 
welkom.

U bent aangekomen op dag drie van het Grote Geldfestival.

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 bloemle-
zing 10 jaar Winternachten en Den Haag. De stad in gedichten. Ze is commissielid van de 
CDa-gemeenteraadsfractie in Delft.

B_BOOM086-3_CDV 2013 nr 3   191 30-09-2013   11:43:08



Christen Democratische Verkenningen | Herfst 2013

192

Paul	van	Geest

Bezinning

De geheime richtlijnen die de Florentijn Niccolò Macchiavelli in de jaren 1513-1515 
voor vorst Lorenzo ii de’ Medici over leiderschap schreef, lijken er geen twijfel over te 
laten bestaan: voor wie de Gulden Regel, ‘Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook 
een ander niet’, als moreel grondprincipe huldigt, lijken macht en moraal elkaar uit te 
sluiten. Deze richtlijnen van Macchiavelli werden in 1532, nota bene met goedkeuring 
van Medici-paus Clemens vii, voor het eerst gedrukt, onder de titel Il principe. Leiders 
vonden en vinden het boek leerzaam en afschrikwekkend tegelijk. Het mooie van het 
boek is evenwel dat leiders nu er wel iets van hun eigen drijfveren in herkennen, al zullen 
zij dit macchiavelliaans ontkennen. In Il principe wordt namelijk geopperd dat de vorst 
niet vriendelijk, edelmoedig en deugdzaam hoeft te zijn; hij hoeft het alleen maar te lij-
ken om het volk aan zijn zij te houden. Want het volk ziet slechts het uiterlijk van de vorst; 
wie hij werkelijk is weten alleen zijn ministers.

Macchiavelli schreef dat een leider bij de stichting van zijn nieuwe staat de familie 
van zijn voorganger en andere tegenstrevers toch vooral dient te elimineren – want 
wie gedoogt dat een ander machtig wordt, zal zelf te gronde gaan. Daarom is de krijgs-
kunst van groot belang. Door militaire discipline worden ook de noodzakelijke wet-
ten gehandhaafd. Niet verwonderlijk is dan dat Macchiavelli hier niet de prudente 
generaal Scipio Africanus, maar Cesare Borgia ten voorbeeld stelt. Deze zoon van paus 
Alexander vi toonde zich meedogenloos in het elimineren van adellijke families in de 
door hem veroverde steden, en deinsde er ook niet voor terug zijn opponenten in de 
Romeinse curie om te brengen. Hij bleek de reeds vleesgeworden principe, de heerser.

Over het geslacht Borgia, Cesare incluis, heeft de geschiedenis een vernietigend oordeel 
geveld. Maar toch. Waar Cesare groots en meeslepend was in het belichamen van macchia-
velliaanse principes, praktiseren wij ze bewust of onbewust en met inachtneming van het 
vijfde gebod, ‘Eer uw vader en uw moeder’, soms in het klein. Macchiavelli houdt de mens-
heid al eeuwen een spiegel voor. Soms werd hij zelfs uitgegeven in de hoop dat leiders van 
de weeromstuit toch ontvankelijk werden voor de Gulden Regel.
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