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Als je een hamer bent, 
zie je overal spijkers
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In deze rubriek bespreken 
medewerkers van het 
Weten schappelijk Instituut bij 
toerbeurt een actueel thema 
vanuit christendemocratisch 
perspectief
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Directeur Wetenschappelijk 
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voordelen. Hebben we meer leraren nodig? 
Verhoog dan het salaris. Willen we zorgmede-
werkers een hart onder de riem steken? Geef 
een bonus.
Hoe goedbedoeld ook, het sturen op geld kan 
averechtse gevolgen hebben. Een bekend 
voorbeeld in de wetenschappelijke literatuur is 
het Israëlische kinderdagverblijf. Dat wilde 
voorkomen dat ouders hun kroost te laat op 
kwam halen en introduceerde een kleine 
geldboete. Het gevolg was dat juist meer 
ouders te laat kwamen. Het op tijd afhalen van 
kinderen was voortaan niet meer een morele 
plicht, maar een economische transactie. De 
sociale motieven verdwenen en tussen ouders 
en het crèchepersoneel ontstond een zakelijke 
verhouding.

Grandeur
Het doet er toe, welk mensbeeld een politicus 
uitdraagt. In het recent verschenen Om een 
gemeenschappelijk huis. Handboek christende-
mocratie in de praktijk, dat de BSV-leden 
hebben ontvangen, is er een hoofdstuk aan 
gewijd. De christelijke traditie heeft weet van de 
grandeur van de mens. De mens is in staat tot 
grootsheid: de bekommernis om de ander, 
solidariteit, naastenliefde. Na tweeduizend jaar 
inspireert deze visie nog steeds tot inzet voor 
de ander en de wereld.
Maar de christelijke traditie is niet naïef. Ze weet 
ook van de misère van de mens: zijn nietigheid, 
zwakheid, fouten, het ‘Me, myself and I’. Het is 
waarschijnlijk zoiets als theoloog Reinhold 
Niebuhr eens zei: ‘De bekwaamheid van de 
mens voor gerechtigheid maakt de democratie 
mogelijk, de neiging van de mens tot ongerech-
tigheid maakt de democratie noodzakelijk.’
Het christelijk mensbeeld is hoopvol én 
realistisch. En zo hoeft het menselijk tekort, dat 
er altijd is, ons niet somber te maken, maar 
mag het juist een extra aansporing zijn tot 
zorgzaamheid en aandacht voor elkaar. •

Het is een oude discussie: is de mens 
daadwerkelijk begaan met andermans wel en 
wee of is dat slechts een dun laagje vernis dat 
moet verhullen dat als het er echt op aan komt, 
hij slechts egoïstisch is en uit louter zelfbehoud 
handelt?
Veertig jaar geleden, toen het CDA werd 
opgericht, wilden rooms-katholieken en 
protestanten elkaar nog wel eens met een 
christelijk woord over hun mensvisie bestoken. 
Katholieken wisten te melden dat de mens van 
nature verlangt naar het goede, maar tragisch 
genoeg geneigd is een lager goed in de plaats 
te stellen van een hoger goed. Protestanten 
wezen dan niet zelden plagerig op de Heidel-
bergse Catechismus waarin wordt 
gesuggereerd dat de mens “onbekwaam tot 
enig goed en geneigd tot alle kwaad” is. Het 
was de tijd dat politiek soms werd gezien als 
een voortzetting van theologie met andere 
middelen.

Portemonnee
Toch is nog steeds een relevante vraag voor de 
politiek en het openbaar bestuur: hoe zien we 
de mens? De belastingdienst hanteerde het 
mensbeeld van de kwade genius, van de 
oplichter. De Parlementaire ondervragingscom-
missie Kinderopvangtoeslag onder voorzit-
terschap van CDA-Tweede Kamerlid Chris van 
Dam schreef: ‘Onder druk van een oververhitte 
politieke behoefte aan fraudebestrijding’ werden 
ouders ‘gebrandmerkt als opzettelijke 
fraudeurs’. Het ongekende onrecht dat volgde, 
is bekend. Als je een hamer bent, zie je overal 
spijkers.

Een ander mensbeeld is dat van de 
calculerende burger, de homo economicus. 
Veel overheidsbeleid lijkt er vanuit te gaan dat 
burgers uitsluitend gericht zijn op de eigen 
portemonnee. Is er kritiek op de Europese 
Unie? Dan wijzen we op de financiële 
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In deze serie vertellen CDA’ers 
door wie en welk onderwerp zij 
geïnspireerd worden en wat zij 
in de politiek doen en hebben 
weten te bereiken ten aanzien 
van dat onderwerp.
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Welk onderwerp ligt jou (momenteel) 
aan het hart? 
Een stad op mensenmaat. Ik vind het 
belangrijk dat we ook in de grote steden in 
Nederland een overtuigend CDA-verhaal 
laten horen. Zeker in een snel groeiende 
stad als Utrecht kan het CDA bijdragen aan 
leefbare buurten, door oog te houden voor 
de menselijke maat en verbinding tussen 
mensen.

Waar krijg je kippenvel van als het  
om dit onderwerp gaat? 
Als mensen ondanks verschillen samen 
verantwoordelijkheid nemen voor hun buurt, 
hun vereniging, hun lokale winkelcentrum. 
Het is mooi om te zien hoe op allerlei 
verschillende manieren initiatieven worden 
genomen, waarbij op een heel natuurlijke 
manier dingen tot stand worden gebracht.

Wat is jouw toekomstvisie als het  
om dit onderwerp gaat?
De overheid of de gemeente moet ruimte 
geven aan bewoners om zelf verantwoor-
delijkheid te nemen om hun eigen buurt 
of vereniging vorm te geven. Zeker in een 

stad waar diversiteit tussen mensen groot 
is, zorgen (sport)vereningen voor cruciale 
verbinding.

Wat inspireert jou bij dit onderwerp?
Het verschil dat een echt CDA-verhaal in de 
stad maakt. Je merkt dat je vanuit het CDA 
anders kijkt naar de problemen die er in de 
stad zijn en daarmee een onderscheidend 
verhaal hebt in de gemeenteraad.

Wie inspireren jou buiten dit  
onderwerp?
Mensen kunnen mij op verschillende 
manieren inspireren. Een voetbaltrainer toen 
ik jong was, of een goede leraar hebben de 
langste impact. Nu word ik geïnspireerd door 
mensen die vanuit optimisme verder komen. 
Dat kunnen CEO’s zijn, met gevoel voor de 
maatschappelijke zaak. Ik heb zelf afgelopen 
jaren veel samengewerkt met Gerard van 
Breen (Kruidvat), maar ook iemand als Ben 
Verwaayen vind ik inspirerend. In de politiek 
zijn dat mensen die ondanks tegenstand 
vasthouden aan een eigen verhaal. Jan-Peter 
Balkenende of Angela Merkel vind ik daarvan 
goede voorbeelden. •

Een overtuigend CDA-
verhaal in de stad

Geïnspireerd 
door...

In bestuurlijk handelen ligt vaak een bepaald mensbeeld besloten. 

De belastingdienst zag mensen te snel als fraudeur, met ongekend 

onrecht tot gevolg. En veel overheidsbeleid gaat er vanuit dat 

burgers uitsluitend gericht zijn op de eigen portemonnee.  

Wat stellen christendemocraten daar tegenover?


