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VOOR woord
Europa: Meer integratie, minder draagvlak

Steeds minder Nederlanders vinden het lidmaatschap van de EU een goede zaak. Het was al minder dan de
helft (48%) en is nu zelfs gezakt naar 42% van de bevolking. De problemen in Zuid-Europa en onze recessie
zullen het enthousiasme niet doen stijgen. Tegelijk is, volgens velen, meer integratie juist nodig om uit de
crisis te komen. Hoe komt de EU uit deze spagaat?

Meer integratie
Wat voor integratie heeft de EU nodig? Volgens Sander Luitwieler is allereerst van belang dat we werken aan
gedeelde waarden. Europa kent een rijkdom aan tradities, zoals de christelijke, die vorm hebben gegeven
aan de Europese identiteit. Het is van het grootste belang die tradities en de daaruit voortgekomen waarden
(zoals rechtvaardigheid, vrijheid) opnieuw te articuleren om desintegratie te voorkomen. Daarvoor zullen we
met open blik onze morele bronnen moeten bestuderen en die op creatieve wijze vandaag actueel maken.
Pas als dat lukt, is het mogelijk om de neoliberale dominantie van het Europese project te boven te komen.
Europa is geen superstaat, maar ook geen supermarkt. Een sterke samenleving is nodig, anders resteert een
kale belangenstrijd. Naast culturele integratie is ook meer economische eenheid nodig. Niek Vogelaar: in
het verleden heeft de ChristenUnie terecht 'nee' tegen een muntunie gezegd. Maar nu moeten we verder,
met beleid gericht op discipline en solidariteit.

Minder draagvlak
Daar zit wel een moeilijkheid. Europeanen kennen geen onderlinge solidariteit zoals Nederlanders die kennen. Als oost-Groningen het moeilijk heeft, dan springt Den Haag bij. Geen Nederlander die daar bezwaar
tegen zal aantekenen. In de EU ligt dat anders: Griekenland heeft een andere plek in de EU dan Limburg
in Nederland. Europarlementariër Peter van Dalen stelt terecht: 'Solidariteit heeft zijn grenzen.' En zeker in
moeilijke tijden wordt draagvlak voor solidaire maatregelen op de proef gesteld. Eigen hachje eerst, heet
het dan. Dat 'gewone' burgers geen zeggenschap hebben over die besluitvorming maakt het allemaal nog
lastiger en vergroot de kloof met Brussel. (Zeker als men daar gaat dicteren dat er hard moet worden bezuinigd terwijl dat de recessie vergroot.)

Ons thuis
Menigeen vreest de teloorgang van Europa. Landen als China en Brazilië nemen de boel over. Voor Europa
geldt nu: we moeten samen optrekken, is het niet met warme gevoelens, dan wel door de nood gedwongen.
We zitten in hetzelfde schuitje, in hetzelfde woongebouw. Europa is een deel van onze historie, van onze
identiteit, van ons rechtsbestel, van ons thuis. Een thuis dat openheid vraagt en bescherming biedt.

		

Geert Jan Spijker, EINdredacteur
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Opnieuw woorden

geven aan Europa’s wortels en

waarden

Europese leiders, onze eigen premier incluis,
deinzen er niet voor terug het nationale belang
centraal te stellen. De EU kan echter niet leven
van belangen alleen. Als er niets is dat daar boven
uitstijgt, dat ons met elkaar verbindt, kan zij niet
floreren en dreigt zelfs desintegratie. Vooral de
problemen rond Griekenland maken dat pijnlijk
duidelijk.

Putten uit tradities
In de zoektocht naar wat ons met elkaar verbindt,
kunnen we ons de vraag stellen welke levensbeschouwelijke tradities Europa gevormd hebben en
of daar gemeenschappelijke waarden uit voortgekomen zijn. In dit artikel wil ik op deze vragen
ingaan aan de hand van Charles Taylors Bronnen
van het zelf en Herman Dooyeweerds Vernieuwing
en bezinning (in het Engels vertaald als Roots of
Western Culture). Taylor is een van de belangrijkste
hedendaagse filosofen en dwingt, zowel binnen
als buiten christelijke kring, respect af door zijn
welwillende behandeling van allerlei levensbeschouwelijke tradities en posities. Het belang van
Dooyeweerd voor onze christelijk-politieke traditie
veronderstel ik bekend. Beide auteurs presenteren
een belangrijke analyse van de ontwikkeling van
de westerse cultuur, waar Europa een belangrijk
onderdeel van uitmaakt. Hierbij komen zij interessant genoeg tot vergelijkbare antwoorden.

Taylors Bronnen van het zelf 1
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Samenvatting

Door Sander Luitwieler De laatste jaren
leek het idee van Europa en de EU als
waardengemeenschap aan een flinke opmars
bezig. Waarden hebben bijvoorbeeld
een belangrijkere plek gekregen in het
Verdrag van Lissabon. Ook al was het soms
niet meer dan lippendienst, bedoeld als
tegenwicht tegen het dominante idee van de
belangengemeenschap, het benadrukken van
waarden was toch veelzeggend. Nu Europa
zich in een financiële crisis bevindt, staat dit
idee echter zwaar onder druk.

Taylor probeert in zijn eerste magnum opus, dat
oorspronkelijk verscheen in 1989, te reconstrueren
hoe de westerse ‘moderne identiteit’ tot stand is
gekomen en wat die identiteit inhoudt. Wat betekent het een mens, een ‘zelf’ te zijn in het moderne
Westen? ‘Morele bronnen’ spelen hierbij een belangrijke rol. Taylor stelt dat er algemene overeenstemming bestaat in onze cultuur over de morele
• De Europese cultuur is vooral gevormd door de
Grieks-Romeinse traditie, de joods-christelijke
traditie, het humanisme en de Verlichting, en de
Romantiek.
• Uit de bijdrage van deze levensbeschouwelijke tradities komen vijf gemeenschappelijke waarden naar
voren: vrijheid, gelijk(waardig)heid, rechtvaardigheid/gerechtigheid, gemeenschap en diversiteit.
• Er is hoop voor Europa en de EU als zij haar wortels
en waarden opnieuw woorden geeft en hen nieuw
leven inblaast vanuit een christelijk, relationeel
mensbeeld.
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‘Uit de bijdrage van de tradities die Dooyeweerd
bespreekt, komen vijf gemeenschappelijke waarden naar
voren: vrijheid, gelijkwaardigheid, rechtvaardigheid,
gemeenschap en diversiteit’

1. Innerlijkheid
Taylor start zijn zoektocht naar de ‘bronnen van het
zelf’ bij Plato. In Plato’s morele theorie gaat het om
zelfbeheersing, die bestaat uit de heerschappij van
de rede over de begeerten. De heerschappij van
de rede betekent feitelijk dat je je laat leiden door
een rationele, externe orde (186). Met Descartes
wordt rationaliteit een interne bron. Hij vat de
hegemonie van de rede op als rationele controle.
Hierbij wordt een onthechte, instrumentele houding aangenomen ten opzichte van het lichaam,
de wereld en de hartstochten. Rationaliteit is nu
verbonden met mijn denkende ik.
Augustinus heeft eerder een belangrijke bijdrage
geleverd aan deze internalisering. In tegenstelling
tot Plato beschrijft hij dezelfde tegenstelling, zoals
tussen geest en materie, in termen van innerlijk
en uiterlijk (193). Hij roept ons op naar binnen
te keren, niet als doel op zich, maar om zo naar
boven te gaan, terug naar God. Bij Descartes,
daarentegen, ontmoet ik van binnen eerder mezelf
dan God. De innerlijkheid van Augustinus heeft
nog op een andere manier zijn intrede gedaan in
het moderne leven. Die manier loopt niet uit op
onthechting, maar juist op een betrokken vorm van
zelfonderzoek om zo onze identiteit vast te stellen
(252).
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2. Bevestiging van het gewone leven
‘Innerlijkheid’ is volgens Taylor het eerste belangrijke aspect van onze moderne identiteit. Het
tweede is wat hij noemt de ‘bevestiging van het
gewone leven’. Daarbij gaat het om die aspecten
van het menselijke leven die productie en reproductie betreffen (arbeid, huwelijk, gezin). Met de
bevestiging van het gewone leven is het goede
leven niet meer verbonden met bepaalde hogere
activiteiten, maar gelokaliseerd in het ‘leven’ zelf
(295). Zij vindt haar oorsprong in de joods-christelijke traditie, vooral de Reformatie, die bemiddeling, de middeleeuwse opvatting van het heilige
en de hiërarchie tussen het heilige en het profane
afwijst. Ze gaat terug op de joodse, christelijke en
islamitische notie dat God zelf als schepper het
leven en zijn bevestigt (‘En God zag dat het goed
was’). De Puriteinen stellen dat alle ‘roepingen’
gelijk zijn en ten bate van mensen dienen te zijn.
Hiermee krijgt de instrumentele houding tegenover de wereld een christelijke betekenis en impuls
als de manier waarop we God in de schepping
dienen. Het is de passende houding in de vervulling van onze roeping om zo onszelf en Gods orde
te bewaren, maar verzekert ook dat we de dingen
van de schepping slechts als instrument behandelen en niet als doel op zich (318).
Een belangrijke stap in de manier waarop de
bevestiging van het gewone leven de moderne
identiteit heeft gevormd, is het samengaan van
de ethiek van het gewone leven met de filosofie
van de onthechte rationaliteit (321). Het ‘Deïsme’
van Locke is een van de eerste belichamingen
van deze synthese. Locke volgt de protestantse
bevestiging van het gewone leven, maar stelt de
rede centraal als onze weg tot God. In deze versie
wordt de onthechte, procedurele rationaliteit een
onderdeel van het christelijk geloof. Dat geldt
ook voor de daarmee verbonden morele bronnen:
Gods goedheid en wijsheid, die blijken uit de in elkaar grijpende orde en onze onthechte rede, waarmee we meewerken aan Gods bedoeling (334).
Als reactie op het Deïsme van Locke ontwikkelt
zich een andere variant, die de morele bronnen
niet alleen zoekt in de onthechte rede, maar ook
in onze gevoelens. Dit wordt uitgewerkt in de theorie van de morele gevoelens, die de universele
goedheid van God en onze eigen menslievendheid als morele bronnen beschouwt. Later worden
gevoelens normatief van aard en een manier om

toegang te krijgen tot het voorzienige ontwerp
van de natuur.
Aanhangers van de radicale Verlichting bezien de
wereld niet als een voorzienige orde, maar, net
als onze eigen aard, als een neutraal domein dat
we moeten begrijpen om het te beheersen, om zodoende zo veel mogelijk geluk te bewerkstelligen
(utilitarisme) (431). Zij hebben de neiging hun morele bronnen niet openlijk te erkennen. Natuurlijk
streven zij naar een extreme vorm van onthechting
en bevordering van de wetenschappelijke rede,
maar hierdoor onderkennen we ook onze vermogens van natuur, begeerte en menslievendheid.
Aan het einde van de 18e eeuw vindt een aantal
reacties plaats op het Deïsme en de Verlichting.
Rousseau integreert in het Deïsme de augustiniaanse notie van twee soorten liefde en de noodzaak tot verandering van onze wil. De bron van
de hogere liefde is voor hem echter niet genade,
maar de innerlijke stem van de natuur (475). Dit betekent een volgende stap in de internalisering van
morele bronnen. Kant zet een vergelijkbare stap.
Voor hem is onze gehoorzaamheid aan de morele wet en het vereiste van menslievendheid het
respect dat onze waardigheid als rationele wezens
van ons vraagt.
3. De stem van de natuur
Het derde aspect van de moderne identiteit, de
‘stem van de natuur’, is tot bloei gekomen in de
Romantiek. Hierbij wordt de innerlijke stem of impuls soms gezien als specifiek voor de persoon zelf
en zijn gevoelens en soms als afkomstig van de natuur als het grotere geheel (490). In het verlengde
hiervan ligt de gedachte dat we toegang hebben
tot de natuur en haar in onszelf realiseren door
middel van expressie (496). Dit expressivisme is de
basis voor een verder doorgevoerde individuatie.
Nieuw is de notie van oorspronkelijkheid en dat dit
echt uitmaakt voor hoe we het beste kunnen leven.
De romantische notie van een doel of leven dat de
natuur doorstroomt, vervangt het idee van een in
elkaar grijpende orde (504). Dit alles gaat gepaard
met de opkomst van een nieuw vermogen, dat van
expressieve zelfverwoording, of creatieve verbeeldingskracht. Dit vermogen leidt net als dat van
de onthechte rede tot een verdere internalisering
van morele bronnen, maar beide staan ook op
gespannen voet met elkaar (516). In de 19e eeuw
vindt een aantal belangrijke veranderingen plaats

in het romantische beeld van de natuur, dat vragen
doet rijzen over de goedheid van de natuur en het
zijn. In reactie hierop komt een nieuw vermogen
op om, zoals God, de wereld en het zelf als goed
te zien, waarbij dit zien bovendien helpt tot stand
brengen wat gezien wordt (587). Dit bevestigende
vermogen van ‘zien dat het goed is’ geeft kracht
en fungeert zo als een morele bron naast de
andere twee vermogens. Dit betekent een verdere
internalisering (594).
Net als het romantische expressivisme probeert
de ‘modernistische’ kunst van de 20e eeuw, ten
slotte, tegenwicht te bieden tegen de onthechte
rede en te zoeken naar bronnen die de diepte, de
rijkdom en de betekenis voor het leven kunnen
herstellen (495). Zij zoekt naar morele bronnen
‘buiten het subject via talen die in hem of haar
resoneren’ (659). Zij wendt zich naar binnen, naar
ervaring of subjectiviteit, maar probeert tegelijkertijd subjectivisme te boven te komen.

Dooyeweerds Vernieuwing en bezinning 2
Dooyeweerds analyse is vergelijkbaar met die van
Taylor waar het gaat om welke tradities hebben
bijgedragen aan de ontwikkeling van de westerse
cultuur en wat zij hebben bijgedragen aan onze
visie op de mens. Zoals uit het voorgaande blijkt,
richt Taylor zich vooral op de Griekse traditie, de
joods-christelijke traditie (waaronder de Reformatie), de Verlichting en de Romantiek. Dooyeweerd
bespreekt de Grieks-Romeinse traditie, het christendom (waaronder zowel het Rooms-katholicisme
als de Reformatie), het humanisme en de Verlichting, en de Romantiek.
Grondmotieven
Ook Dooyeweerd voert het belang van de rede
terug op de Griekse traditie, met haar grondmotief
van vorm-materie. Dit wordt overgenomen door
het rooms-katholieke grondmotief van natuurgenade. De dominantie van de rede wordt verder
doorgevoerd door het ‘modern-humanistisch’

Auteur

maatstaven van vrijheid, gelijkheid en vooral
universele rechtvaardigheid en menslievendheid,
maar diepe verdeeldheid over de morele bronnen die er aan ten grondslag liggen. Hij definieert
morele bronnen als ‘constitutieve waarden voor
zover wij ons daartoe wenden, op welke passende
manier dan ook – door contemplatie, aanroeping,
gebed enzovoort – om ons morele kracht te geven’ (418).
Taylor onderscheidt grofweg drie morele bronnen,
die als een rode draad door zijn boek lopen. De
eerste is verbonden met God, vooral zijn liefde
en genade. De tweede is de ‘onthechte rede’ van
de mens. De derde is de natuur en/of haar stem
in ons binnenste. Taylor volgt de ontwikkeling van
deze bronnen op de voet. Daarbij gaat het hem
vooral om het proces van ‘internalisering’ van de
bronnen en, daaraan gerelateerd, de opkomst van
de twee alternatieve, niet-theïstische bronnen. Anders gezegd, is de vraag of de bronnen zich buiten
of in onszelf bevinden en of zij verbonden met of
onafhankelijk van God zijn.

 ander Luitwieler is politicoloog en gepromoveerd
S
op het gebied van de EU. Hij heeft verschillende
publicaties over de EU geschreven voor het WI van
de ChristenUnie. Op dit moment werkt hij aan een
boekproject voor het WI en de ECPF over Europa’s
waarden en publieke gerechtigheid in de EU. Met het
oog hierop doet hij ook de Master Christian Studies of
Science and Society aan de VU, Amsterdam.
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‘Het is een hoop die ik besloten zie liggen in
het joods-christelijke theïsme (...) en in diens centrale belofte
van een goddelijke bevestiging van het menselijke’

Ontsluiting van de cultuur
Het punt is nu dat een wezenlijke ontsluiting van
een cultuur volgens Dooyeweerd alleen mogelijk is
als de verschillende maatschappelijke kringen tot
ontplooiing komen, waarbij de ene kring zich niet
bovenmatig en ten koste van de andere ontwikkelt
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(101). Dit laatste gebeurt als de cultuurontwikkeling wordt aangestuurd door een van de nietreformatorische grondmotieven. Het proces van
culturele differentiatie is in feite de realisering van
(maatschappelijke) soevereiniteit in eigen kring in
een cultuur in de loop van de geschiedenis.
Ook als de cultuurontwikkeling wordt aangestuurd
door een niet-reformatorisch grondmotief kan
echter culturele differentiatie plaatsvinden. In de
Romeinse cultuur begint publiek recht zich te differentiëren van burgerlijk privaatrecht (ius gentium).
De staat wordt gezien als res publica, die tot doel
heeft het algemeen belang te behartigen. Het
burgerlijk recht erkent de vrijheid en gelijkheid van
mensen als zodanig. Dooyeweerd benoemt het
niet expliciet, maar dit kan worden gezien als de
bevordering van respectievelijk maatschappelijke
en individuele soevereiniteit in eigen kring. Aan
het eind van de middeleeuwen nemen de meeste
Germaanse landen het Romeinse rechtssysteem
over. Zo verkrijgt het een blijvende invloed op de
ontwikkeling van het westerse recht.
Belang Reformatie
Het christendom en vooral de Reformatie hebben
bijgedragen aan de realisering van maatschappelijke en individuele soevereiniteit in eigen
kring. De Reformatie keert terug naar het Bijbelse
grondmotief, nadat het rooms-katholieke grondmotief de middeleeuwen gedomineerd heeft. Het
humanistische grondmotief dringt de Reformatie
echter al gauw in het defensief. Pas aan het eind
van de 19e eeuw mengt de Reformatie, net als
het rooms-katholicisme, zich volgens Dooyeweerd
weer in de strijd om de toekomst van de westerse
beschaving. De twee (Romeinse) ideeën van de
staat als res publica en van het burgerlijk recht
worden in algemene zin pas in praktijk gebracht
als vrucht van de Verlichting en de Franse Revolutie. De ideeën worden gecodificeerd in het opstellen van mensenrechten, grondwetten en verklaringen. Dooyeweerd onderkent dus de bijdrage
van andere tradities dan de christelijke, vooral de
Romeinse traditie en de Verlichting, aan culturele
differentiatie.

Europa’s waarden
Uit de bijdrage van de verschillende tradities die
Dooyeweerd bespreekt, komen vijf gemeenschappelijke waarden naar voren: vrijheid, gelijk(waardig)

heid, rechtvaardigheid/gerechtigheid, gemeenschap en diversiteit. De Romeinse traditie heeft
bijgedragen aan de waarden van vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid. De Verlichting is
belangrijk geweest om deze waarden te implementeren en in praktijk te brengen. De Romantiek
benadrukte vrijheid in zekere zin nog meer dan de
Verlichting en verhief, als een soort tegenhanger,
de waarde van gemeenschap. Het christendom
waardeert de vrijheid en gelijkwaardigheid van het
individu (individuele soevereiniteit in eigen kring)
en hecht er sterk aan dat de mens recht wordt
gedaan, vooral de kwetsbare (gerechtigheid). Het
individu is ingebed in en floreert binnen allerlei
gemeenschappen, zonder dat er één alomvattend
is, behalve de gemeenschap met God (maatschappelijke soevereiniteit in eigen kring). Hierin komt
de unieke bijdrage van het christendom, naast die
van de Verlichting, aan de waarde van diversiteit
tot uitdrukking.

Geboren in Europa
Zoals we zagen, komen uit Taylors analyse vooral
de waarden van vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid op. Maar ook gemeenschap en diversiteit hebben in zijn analyse een plek, zij het meer
indirect en impliciet. Een ver doorgevoerde
instrumentele rationaliteit, die gepaard gaat met
atomistische individualisering, ontwortelt het individu uit de gemeenschap (646-649). En toepassing
van de onthechte rede neigt naar de objectivering
en gelijkschakeling van de identiteit van mensen,
terwijl de stem van de natuur juist aandacht heeft
voor hun particulariteit (252). 4
De analyses van Taylor en Dooyeweerd betreffen
de westerse cultuur, niet specifiek de Europese.
Daarbij gaat hun aandacht echter in het bijzonder
uit naar Europa, dat een belangrijke plaats inneemt
in de westerse cultuurgeschiedenis. Taylors analyse van de wording van de moderne identiteit en
Dooyeweerds idee van culturele differentiatie kunnen dan ook in hoge mate van toepassing worden
verklaard op Europa. De vijf genoemde waarden
zijn niet exclusief Europees, maar het zijn in ieder
geval waarden van Europa en ze zijn grotendeels
geboren in Europa.

Re-articulatie en revitalisering
Europa mag dan gemeenschappelijke waarden
hebben, veel hangt af van de manier waarop,

vooral het mensbeeld van waaruit ze worden
toegepast. Hier hebben de verschillende tradities
verschillende, deels botsende opvattingen over.
Maar eerst is het goed om, in de geest van Taylor
en Dooyeweerd, het belang van de verschillende
tradities en hun bijdrage aan Europa’s cultuur en
waarden te onderkennen. Taylor laat op een overtuigende manier zien hoe verschillende tradities
ons hebben gemaakt tot wie we zijn. Daar kunnen
we niet onderuit, ook al zouden we dat willen,
maar dat hoeven we ook niet te willen. Integendeel, de verschillende morele bronnen, ook de
niet-theïstische, vertegenwoordigen volgens hem
reële en belangrijke menselijke vermogens (420).
Als we echter onze morele maatstaven en waarden
willen hooghouden, is het wel zaak om onze morele bronnen te re-articuleren en ze ons opnieuw
te laten bekrachtigen (669-671). Ook Dooyeweerd
onderkent de waarde en bijdrage van verschillende tradities aan de culturele differentiatie van
Europa.

Hoop
Dit neemt niet weg dat zij, Dooyeweerd expliciet
en Taylor meer impliciet, een bijzondere plaats
en rol toekennen aan het christendom. Er is hoop
voor Europa als zij haar cultuur en waarden revitaliseert vanuit een christelijk, relationeel mensbeeld.
In de ontroerende slotwoorden van Taylor: ‘Er is
een omvangrijke factor van hoop. Het is een hoop
die ik besloten zie liggen in het joods-christelijke
theïsme (hoe verschrikkelijk de staat van dienst van
zijn aanhangers in de geschiedenis ook is), en in
diens centrale belofte van een goddelijke bevestiging van het menselijke, vollediger dan mensen
ooit zonder hulp kunnen bereiken’ (672).

1

Eindnoten

grondmotief van natuur-vrijheid, waarbij de mens
streeft naar een volledige beheersing van de
natuur met behulp van wetenschap. Deze beheersingsdrang kan op gespannen voet komen te
staan met de vrijheid van de mens. Als reactie op
de Verlichting formuleert de Romantiek dan ook
een nieuw persoonlijkheidsideaal, waarin het vrijheidsmotief de overhand krijgt. Hierbij gaat het er
om dat de mens zich uit en gedraagt in overeenstemming met zijn unieke individualiteit. De mens
wordt zichzelf zo tot wet. De uiting van de unieke
persoonlijkheid vindt slechts haar begrenzing in
de deelname van het individu aan een hogere gemeenschap, die tevens uniek van aard is (169-170).
Schepping, zondeval, verlossing
Het reformatorisch grondmotief van schepping,
zondeval en verlossing heeft ook een visie op de
mens en op beheersing, maar dan evenwichtiger.
God is de oorsprong van alles wat geschapen is.
De mens is geschapen naar het beeld van God.
Zijn bestaan is geconcentreerd in zijn hart. Dit
bestaanscentrum is de ‘religieuze wortel-eenheid’
van alle menselijke functies in de tijdelijke werkelijkheid. De mens is dus een ‘integraal’ wezen
(30). De mens is in de geestelijke wortel van zijn
bestaan van God afgevallen, maar kan in zijn hart
weer in de gemeenschap met God worden hersteld door het verlossingswerk van Christus (46).
De mens kreeg de opdracht om te heersen over
de schepping en die te ontsluiten in liefde aan
God en de naaste (‘cultuurmandaat’).
Het beginsel van ‘soevereiniteit in eigen kring’ is
cruciaal in dit verband. God schiep alles naar zijn
aard. De werkelijkheid wordt gekenmerkt door
een rijkdom aan verschillende aspecten, die elk
een soevereine sfeer bezitten. Daarnaast bestaat
de werkelijkheid uit allerlei ‘eigenaardige’ maatschappelijke kringen, die hun specifieke gezag en
bevoegdheid niet aan andere kringen ontlenen,
maar aan God, die soeverein is. Kuyper, die deze
maatschappelijke soevereiniteit in eigen kring
introduceerde, kende het individu ook zo’n soevereine sfeer toe.3

	Taylor, C. (2007), Bronnen van het zelf. De ontstaans-

geschiedenis van de moderne identiteit, Rotterdam:
Lemniscaat.
2
Dooyeweerd, H. (1959), Vernieuwing en bezinning.
Om het reformatorisch grondmotief, Oosterhoff, J.
A. (red.), Zutphen: Van den Brink.
3	
Kuyper, A. (1899), ‘Calvinism and Politics’, in:
Calvinism. Six Stone-lectures, Amsterdam-Pretoria:
Höveker & Wormser, pp. 98-142.
4
Zie ook Taylor, C. (1995), ‘The Politics of Recognition’, in: Philosophical Arguments, Cambridge:
Harvard University Press, pp. 225-256.
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Blijft het
standpunt.nl?
Hoe komen we uit de huidige crisis? Op korte termijn ligt
de grote uitdaging bij het oplossen van de schuldencrisis in de combinatie
van discipline (zuidelijke landen) en solidariteit (noordelijke landen).
Op langere termijn is een sterkere communautaire besluitvorming op
economisch en monetair terrein onontkoombaar.

Door Niek Vogelaar
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De eurocrisis houdt Europa in de greep. Het
begon met, in Europees perspectief beperkte,
schuldproblemen van de Griekse overheid. Maar
als een olievlek heeft de crisis zich uitgebreid. Het
hoofdprobleem daarbij is de tekortschietende besluitvorming van opeenvolgende Europese toppen
van regeringsleiders. Het blijkt steeds ‘te laat en
te weinig’ te zijn. De teloorgang van Europa wordt
gekenmerkt door onmacht, tegengestelde belangen, door populisme gegijzelde democratieën en
gemiste kansen. De ChristenUnie hoort vanouds,
in lijn met haar politieke voorouders GPV en RPF,
tot het eurosceptische kamp. In deze bijdrage
bezie ik daarvan eerst de achtergronden. Vervolgens ga ik na waarop het ontstaan van Europese
samenwerking is gebaseerd en hoe het er thans
voorstaat. Ik constateer dat in Europa het supertrage democratische besluitvormingsproces niet
aansluit op de razendsnel reagerende financiële
markten. In het verlengde daarvan moet het gebrek aan economisch-politieke eenwording als een
weeffout bij de totstandkoming van de monetaire
unie worden beschouwd.

Het euroscepticisme van GPV/RPF/CU
Verkiezingsaffiches van het GPV spraken duidelijke
taal: ‘den Vaderland getrouwe’ (1963), ‘voor Vorstenhuis en Vaderland’ (1967), ‘om het behoud van
de natie’ (1989). Het GPV benadrukte het belang
van nationale grenzen met het oog op de roeping
van de volken. Een wereldstaat of mammoetstaten
zouden leiden tot ongeremdheden. Want dan kent
het kwaad ook geen grenzen. Kleinere soevereine
staten kunnen elkaar in evenwicht houden. Bij deze
voorkeur kan overigens thans worden aangetekend dat de globalisering met snel toegenomen
verwevenheden van economieën en volkeren tot
een denken over machtsevenwicht op een andere

Samenvatting

Dan versnelt de teloorgang van Europa

•B
 innen de christelijke politiek zijn de traditionele
principiële argumenten tegen Europese eenwording
grotendeels achterhaald.
•D
 e verscherpte tegenstellingen binnen Europa
nopen nu tot een combinatie van discipline en
solidariteit.
•D
 e weeffout van de EMU moet worden hersteld, wat
overdracht van economisch-politieke bevoegdheden
aan Europa impliceert.
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Voor een belangrijk deel is het disfunctioneren
van de democratie het probleem. In Griekenland en Italië
lijken alleen nog ongekozen regeringsleiders in staat om orde
op zaken te stellen
Tekenen van verval

In de loop der tijd werd de visie op Europa van
zowel GPV als RPF en in het verlengde ervan de
CU pragmatischer en genuanceerder. Daarbij werd
positief geoordeeld over de economische voordelen van een interne markt. Ook werd het belang
ingezien van samenwerking tussen staten bij de
aanpak van grensoverschrijdende problemen. De
idee van Nederland als christelijke natie is losgelaten. Wat blijft, is de weerstand tegen uitbreiding
van de politieke macht van Europa. Europa is te
weinig een gemeenschap en het ontbreekt aan
democratische legitimiteit. Er is dus een verschuiving zichtbaar van een principiële naar een meer
pragmatische ‘EU-realistische’ visie, die ook ruimte
laat voor een grotere politieke inzet voor Europa.

Hoe staat het nu met de Europese idealen?
Het vredesideaal is gerealiseerd, maar wordt in
hoge mate als vanzelfsprekend ervaren en dus
nauwelijks aan de Europese eenwording ‘toegerekend’. Thans verscherpt de eurocrisis juist weer de
tegenstellingen.
De welvaart is door de interne markt sterk bevorderd. Maar de huidige schuldencrisis in de EMUlanden trekt de landen nu juist in een gezamenlijke neerwaartse beweging.
De economische en culturele verschillen (concurrentiekracht, belasting- en arbeidsmoraal, financiële discipline) tussen de noordelijke en de zuidelijke
Europese landen zijn door de crisis pregnanter
zichtbaar geworden.
Als mondiale machtsfactor is Europa flink aan het
inleveren. De eurocrisis is een signaal van het
verval van Europa in de wereldorde. De westerse
hegemonie is voorbij.
De eurocrisis heeft een volstrekt gebrek aan solidariteit tussen de Europese landen blootgelegd.
In het verlengde daarvan zien we een toenemend
populisme en nationalisme. Ook het euroscepticisme is verhevigd.
Tenslotte is er een tekort aan leiderschap. Zeker
op Europees niveau, maar ook binnen de onderscheiden landen. In ons land, maar ook in andere
lidstaten, komt dat met name tot uiting in het
achterwege blijven van financieel-economische
hervormingen.

Het Europese project

Internetbubbel

Europa evolueerde van EGKS, E(E)G, EU naar
EMU. Het belangrijkste doel van de Europese
eenwording was en is de Europese volkeren vrede,
welvaart en stabiliteit te brengen. Beoogd werd
door de totstandkoming van een interne markt,
met vrij verkeer van goederen, personen, diensten
en kapitaal, de welvaart te vergroten. Thans bestaat de Europese Unie (EU) uit 27 landen. Daarvan
hebben zich 17 landen verbonden in een Europese
Monetaire Unie (EMU) met de euro als gezamenlijke munt. Het hoofddoel van de Monetaire Unie
is de vervolmaking van de interne markt door een
gemeenschappelijke munt met hoge prijsstabiliteit. Op de achtergrond speelde ook een belangrijk politiek doel: Europa als economische machtsfactor ten opzichte van andere grootmachten als
de Verenigde Staten, Japan en China.

De economische ontwikkeling kent toppen en
dalen. Steeds in de geschiedenis is er een patroon
zichtbaar dat zich een overmaat aan schuldenposities ontwikkelt, vaak gepaard gaande met inflatie
of extreme waardestijgingen van onroerend goed
of waardepapieren. Op enig moment knapt de
zeepbel en moet het systeem weer naar normale
schuldverhoudingen worden teruggebracht, wat
met de nodige financiële pijn gepaard gaat.
Ditzelfde patroon kenmerkte rond de eeuwwisseling de internetbubbel, met aanvankelijk een forse
overwaardering van internetbedrijven. De crisis
die erop volgde, leidde tot economische neergang. Daardoor stegen de financieringstekorten
van overheden. De grootste Europese landen,
Duitsland en Frankrijk, kwamen op een tekort van
meer dan 3%. Dat was opmerkelijk, omdat in het
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kader van de EMU was afgesproken dat overheidstekorten niet boven 3% mochten komen. Met het
negeren van deze afspraak door deze landen is
de kiem gelegd van de huidige eurocrisis, waarbij
zuidelijke landen zich ook niet aan die afspraken
gebonden voelden.

Genadetijd
De internetcrisis creëerde mede door de toenmalige lage rentepolitiek in de Verenigde Staten
ook de kiemen voor de kredietcrisis in 2008-2010,
waarbij banken in de problemen kwamen. Overheden moesten financieel bijspringen, terwijl hun
tekorten toch al groeiden door de economische
neergang die de kredietcrisis kenmerkte. Bovendien kampten de zuidelijke Europese landen met
een tekort aan begrotingsdiscipline. De schuldencrisis bij overheden vergrootte op haar beurt weer
de problemen van Europese banken, die voor een
belangrijk deel overheidsobligaties van Europese
landen in hun portefeuille hebben. Zo is er een
kluwen ontstaan van onderlinge schuldposities.
Met name in Zuid-Europa zijn banken en landen
nu zo sterk verweven dat het er naar uitziet dat
geen (grote) bank meer kan omvallen zonder dat
het land in financiële zin omvalt, wat een soort
'alles of niets'-scenario oplevert. De acties van de
Europese Centrale Bank (het opkopen van overheidsobligaties en het verstrekken van goedkope
driejaarsleningen aan banken) geven vooralsnog
lucht. Maar als deze ‘genadetijd’ niet wordt gebruikt voor stevige economische en bestuurlijke
hervormingen, zal blijken dat de kluwen alleen
maar groter is geworden.

De markten, dat zijn wij!
De situatie is dus tamelijk ernstig. In de afgelopen maanden is zichtbaar geworden dat financiële markten de politiek tot keuzes dwingen. Het
begrip 'financiële markt' heeft op het oog een
abstract karakter, als ware het een soort ontembaar beest. En op die markt opereren mede
kortzichtige beleggers, roekeloze investeerders,
gewetenloze schurken en naïeve handelaren, die
de oorzaak kunnen zijn van financiële crises, zoals
de kredietcrisis. Maar bij de huidige schuldencrisis valt de participanten op de markten weinig te
verwijten. Achter de keuzes die de markten maken
liggen voor een belangrijk deel de belangen van
burgers in de rol van spaarder, pensioenopbouwer

of gepensioneerde, verzekerde, belegger of belastingbetaler. De markt heeft altijd gelijk, in ieder
geval kan je er niet omheen. Financiële markten
zijn nerveus, reageren razendsnel en vertonen
kuddegedrag. Toen beleggers constateerden dat
de eurozone niet in staat was een nietige economie als Griekenland te stabiliseren, hadden ze
ook geen vertrouwen meer in Italië, Portugal en
Spanje, landen die samen met Ierland kampen met
een moeizame financieel-economische ontwikkeling. Het is de politiek nauwelijks gelukt om de
markten gerust te stellen.

Democratische wurggreep
De opeenvolgende Europese toppen hebben
aangetoond dat het democratisch proces in
Europa supertraag verloopt. Nationale parlementen, 27 stuks, houden hun regeringsleiders in de
wurggreep, waardoor het wel heel moeilijk wordt
voor regeringsleiders een gezamenlijk beleid uit
te stippelen. En als ze al tot iets komen, blijkt het
soms gebakken lucht of meer van hetzelfde of
wordt de besluitvorming niet uitgewerkt. Moeilijke
beslissingen worden zo lang mogelijk voor zich
uitgeschoven, omdat a sense of urgency nodig is
om de nationale parlementen mee te krijgen. Voor
een belangrijk deel is het (dis)functioneren van de
democratie het probleem. In Griekenland en Italië
lijken nu alleen nog ongekozen (technocratische)
regeringsleiders in staat om orde op zaken te
stellen. Ondertussen verscherpen de bewegingen
vanuit de financiële markten de tegenstellingen in
Europa. Landen die in het verdachtenbankje zitten
op het punt van hun financiële verplichtingen,
kunnen alleen nog tegen een relatief hoge rente
lenen. Noordelijke landen, waar de geldstromen
zich naar verleggen, profiteren daardoor juist van
een relatief lage rente. Dus degenen die het goed
doen, wordt het leven nog makkelijker gemaakt.
Degenen die het fout doen, worden extra gestraft
voor hun financiële zonden. Dat wordt nog erger
door voorgenomen boetes. Op zich is het geen
onlogisch principe. Maar het maakt het voor de
financiële zondaars bijna onmogelijk weer uit het
dal te klimmen.

Auteur

schaalgrootte (VS, Europa, China, Japan, Brazilië,
India, etc.) noopt.
Ook de RPF keerde zich in beginsel- en verkiezingsprogramma’s tegen ‘supra-nationale machtsvorming’ en verlies van de nationale identiteit. Bij
deze benadering werd door beide partijen veel
belang gehecht aan de historische ontwikkeling
van Nederland. Ons land was van oorsprong een
christelijke natie. Het verzet tegen Europese eenwording was vooral ingegeven door de idee dat
Nederland nog steeds een christelijke natie was.
Daarbinnen was gereformeerde c.q. christelijke
politiek moeiteloos in te passen. In Europa zou
veel minder of geen ruimte zijn voor het bedrijven
van christelijke politiek.

Drs. Niek Vogelaar was als financieel econoom tot
voor kort werkzaam bij Rabobank Nederland en is nu
met prepensioen.
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Een weeffout herstellen
Het doel van de Europese Monetaire Unie is
de vervolmaking van de Europese binnenmarkt
door een gemeenschappelijke munt met hoge
prijsstabiliteit. De EMU kent een ‘open coördinatiemethode’; de 17 nationale staten bepalen zelf
hun economisch beleid, maar zijn gehouden tot
afstemming in de Europese Raad. Er is dus geen
Europees economisch beleid. Er zijn geringe
bevoegdheden voor supranationale instituties.
Verder is sprake van ‘multilateraal toezicht’ op het
voldoen aan financiële randvoorwaarden van de
monetaire unie, vooral geënt op de staatsfinanciën. Daarmee ligt het probleem van disciplinering levensgroot op tafel. Landen kunnen elkaar
immers niet de maat nemen, kunnen zichzelf niet
controleren. Recent is getracht dit probleem te
tackelen door aan de Commissaris van Economische en Monetaire Zaken grotere bevoegdheden
te geven op het punt van sancties. Dat impliceert
dus een zekere verschuiving van bevoegdheden
van de Europese Raad naar de Commissie. Maar
dat lost het centrale probleem niet op. Dat is het

Succesvolle start ECPF
Door Johannes de Jong, manager ECPF
Het bestuur en de staf van de European Christian Political
Foundation (ECPF) willen een ieder die ons werk ondersteund
heeft hartelijk bedanken. Uw giften zijn voor ons meer dan een
zeer welkome financiële ondersteuning. Ze drukken uit dat het
belang van dit werk op Europees niveau gezien wordt. Dit is een
signaal dat ons bemoedigt in ons werk.
Uw ondersteuning was een mooie afsluiting van een succesvolle
start van de ECPF in 2011. De ECPF is sinds mei 2011 actief en
verbindt (een sterk groeiend aantal) christelijke denktanks in Europa en ondersteunt studies die een alternatief aanreiken voor
de dominante seculiere dogma’s in cultuur en economie. Conferenties en seminars van de ECPF ondersteunen deze doelen.
In 2012 zal het studieproject ‘Europa’s Waarden’ (geleid door dr.
Sander Luitwieler) afgerond worden (zie ook pag. 4-9).
Begin 2012 wordt ook een publicatie over gezin en belastingen
afgerond en een vertaalproject (i.s.m. de Britse denktank ‘Jubilee
Centre’) en wordt een aanvang gemaakt met de ontwikkeling
van een nieuwe visie op economie.
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tekort aan een gezamenlijk financieel-economisch
beleid. Voorheen konden landen met een afwijkende financieel–economische structuur en afwijkend beleid zich uit de problemen devalueren met
de wisselkoers van hun munt. De aanpassingen die
ze nu moeten plegen, vastgeklonken als ze zijn aan
de euro, komen veel harder aan.

Het centrale vraagstuk
Het doormodderbeleid heeft onnodige schade
aan de welvaart gebracht. Op korte termijn is een
veel forser steunfonds (dat staatsobligaties van
zuidelijke landen kan opkopen) nodig dan nu is
voorzien. Het impliceert een collectieve Europese
garantie voor staatsschuld. Hoe groter zo’n financial firewall is, des te kleiner de kans dat het ook
gebruikt gaat worden. De Amerikaanse belegger,
die zich vertwijfeld afvroeg wie hij in Europa moet
bellen over het risicoprofiel van zijn belegging,
komt alleen terug als hij de garantie heeft dat
Europese landen elkaar steunen. Maar die landen
willen dat alleen als er zekerheid bestaat dat de
zondaars onder hen hun gedrag veranderen. Het
centrale vraagstuk voor Europa is voor de korte
termijn dan ook de combinatie van discipline en
solidariteit. Op langere termijn kunnen nieuwe Eurocrises alleen worden voorkomen door geleidelijke economisch-politieke machtsoverdracht naar
Europa. Geen enkele lidstaat loopt echter warm
voor een meer federaal Europa. Het ontbreekt
Europese landen teveel aan gedeelde doelen,
aan gedeelde waarden en cultuur en er is economisch een groot verschil in concurrentiekracht.
Anderzijds zijn de kosten van het uiteenvallen van
de EMU en herinvoering van nationale munten zo
hoog dat terugkeer naar nationale munten geen
serieuze optie is.
Voor het behoud van de euro is het dringend
nodig dat binnen de Europese Monetaire Unie
tenminste het economische been wordt bijgetrokken bij de monetaire poot. Lotsverbondenheid,
door de nood gedwongen, van de betrokken
landen kan daarbij de doorslag geven. Financieeleconomische convergentie moet echter wel met
verstand gebeuren. Nu legt men erg eenzijdig het
accent op begrotingsdiscipline, met een verbale
adhesie aan een economisch groeibeleid. Voor
landen met een structureel overschot op de lopende rekening van de betalingsbalans (en dus een
spaaroverschot) als Duitsland en Nederland is nu

het krampachtig sturen op een begrotingstekort
van 3% economisch gezien niet wijs. We hebben
momenteel te maken met eenzijdige bezuinigingsmantra’s die de recessie zullen verscherpen.

Het blikje vooruit schoppen
Alles overziende lijken er geen haalbare alternatieven te zijn voor het huidige beleid, dat door Angelsaksen als Kicking the Can wordt gekenmerkt.
Regeringsleiders gaan van top tot top steeds
voort en schoppen het blikje dat dan weer voor
hun voeten ligt steeds een stukje vooruit. Het zou
al helpen als nationale parlementen ze zo weinig

mogelijk voor de voeten lopen, zodat regeringsleiders op enig moment over hun eigen schaduw
heen kunnen springen.
Mijns inziens verplicht het samengaan in een
muntunie, waartegen de ChristenUnie zich bij de
oprichting overigens op goede gronden heeft
verzet, nu tot het dragen van daaraan verbonden
consequenties. Dat veronderstelt nu en voor de
toekomst een minder krampachtige houding ten
opzichte van meer integratie van het financieeleconomisch beleid in Europa, ook als dat overdracht van bevoegdheden impliceert.

CONGRES van de christenunie

EUROPA OP EEN KRUISPUNT

13.30 - 17.00 VRIJDAGMIDDAG 27 APRIL 2012 TWEEDE KAMERGEBOUW DEN HAAG

Europa bevindt zich in een diepe crisis. De euro had ons
aan elkaar moeten verbinden, maar drijft de EU-lidstaten
momenteel alleen maar uit elkaar. Regeringsleiders en
Brussel zijn onmachtig om de financiële en economische
crisis te beteugelen. Groot-Brittannië staat inmiddels bij
de uitgang, terwijl de solidariteit van Noord-Europa met
Zuid-Europa snel afbrokkelt en populisten die van geen
Unie meer willen weten groeien in populariteit. Hoe moet

SPREKERS

Arie Slob,
Peter van Dalen
(over politieke en
financiële crisis),

het verder?

Sander Luitwieler

Ook de ChristenUnie staat voor ingrijpende keuzes ten

(over publieke
gerechtigheid in de EU),

aanzien van de Europese Unie en de euro. Daarbij is het
cruciaal om Europa niet alleen maar te zien als een puur
economisch project. Maar wat is een christelijk-sociale
bijdrage aan het Europa-debat? Wat betekent het om niet
economisch gewin, maar publieke gerechtigheid centraal
te stellen binnen de Unie?

Hans-Martien ten
Napel (Docent aan de

Universiteit van Leiden)

Het Wetenschappelijk Instituut organiseert, samen met
de Tweede Kamerfractie, de Eurofractie en ECPF een
congres over deze vragen.
Hartelijk welkom om mee te praten!
Aanmelding verplicht.

aanmelding via
wi.christenunie.nl/europa
of 033-4226960
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‘Politici moeten
niet vergroeien
met bureaus en
stropdassen’
Wat drijft Europarlementariër Peter van Dalen?

Peter van Dalen is er alles aan gelegen zichtbaar te zijn en zo
Brussel dichterbij de burger te brengen. Hij gebruikt duidelijke taal. Soms iets te
duidelijk volgens critici – de ChristenUnie is toch de partij van de nuance? ‘Ik wil echt
een vertegenwoordiger van het volk zijn’, benadrukt hij. Hoe is het met onze man in
Europa? Een gesprek over conservatieven, godsdienstvrijheid en onvermijdelijk: de crisis.
‘Niemand heeft de oplossing.’
Door Geert Jan Spijker

Om er even in te komen: hoe ziet een werkdag van
een Europarlementariër er eigenlijk uit?
Geen dag is gelijk. Vandaag heb ik afspraken in
Nederland, morgen moet ik naar Brussel. Eerder
deze week hebben we met het team op de hei
gezeten om over 2012 na te denken en plannen te
maken. Er zit meestal wel een bepaald ritme in een
maand. Als je een maand in vier weken opdeelt
dan ben ik een week in Straatsburg, een week in
Brussel voor commissievergaderingen, een week
bezig met fractieactiviteiten en bezig met de
achterban. Dat laatste valt in de ‘groene week’.
Dan doe ik ook werkbezoeken en zoek ik allerlei
deskundigen op. Binnenkort ga ik bijvoorbeeld op
bezoek bij de heer Knot van De Nederlandse Bank
om over de crisis door te praten.
Klinkt afwisselend.
Dit is zo’n leuke baan, joh. Ik ben nog iedere dag
dankbaar dat ik dit werk mag doen!
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De ChristenUnie is vaak kritisch ten opzichte van
Europa. Wat zijn volgens jou typisch taken voor de
EU en wat zou je per se Nederlands willen houden?
Op terreinen als landbouw, milieu, transport en
handel is de EU heel belangrijk en dat moet ook
zo blijven. Maar als het gaat om bijvoorbeeld onze
pensioenen, om zorg en onderwijs, dan vind ik dat
we dat Nederlands moeten houden.
Hoe stel je prioriteiten in de enorme hoeveelheid
werk die te doen is? Hoe bepaal je of jij als Europarlementariër iets moet oppakken?
Daarvoor hanteer ik drie leidende vragen. Allereerst: zijn er wel nieuwe overheidsregels nodig?
Bieden die de oplossing voor een probleem?
Persoonlijk zie ik liever minder regels. Momenteel
zijn we bezig met regelgeving rond de teelt van
groente en fruit. Die is vaak te strak geregeld. Dat
doet men om de kwaliteit te handhaven, maar het
gaat ten koste van ruimte voor innovatie. Samen
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‘De EU is een zegen, zeker! Ik dank God voor wat hij ons met
de Unie gegeven heeft, al die goede zaken
als vrede, veiligheid en welvaart.’

met onder meer de Wageningen Universiteit zijn
we bezig om dat te wijzigen. We hebben een
groot symposium gehouden in Brussel met alle
relevante betrokkenen erbij. De tweede vraag
is: moet het door de EU gedaan worden of door
een lidstaat? En tot slot: is het een speerpunt van
de ChristenUnie? Denk daarbij aan bijvoorbeeld
godsdienstvrijheid en duurzaamheid.
Hoe geef je het nastreven van godsdienstvrijheid
op Europees niveau vorm?
Met het Verdrag van Lissabon is de Europese
Dienst voor Extern Optreden opgezet. Samen met
onder andere Dennis de Jong van de SP ben ik bezig geweest om in die dienst godsdienstvrijheid op
de agenda te zetten. Binnen het Europees Parlement hebben we hier veel steun voor gekregen. In
2011 is er bijvoorbeeld voor het eerst in het EP een
debat geweest over de positie van christenen wereldwijd. We hebben in dat debat Eurocommissaris
Ashton opgeroepen tot bescherming van christenen. En we hebben gemerkt dat ze daar gevolg
aan geeft in haar buitenlandse beleid. Zo kun je als
ChristenUnie in de EU dus echt iets bereiken.
Voel je je thuis in de Conservatieven fractie, de
ECR?
Wil je iets kunnen bereiken in het EP dan is het
noodzakelijk om deel uit te maken van een fractie.
Zonder lidmaatschap van een fractie kun je wetgeving niet maken of veranderen: voor resoluties
of amendementen heb je je fractie nodig. De PVV
bereikt dus helemaal niets, want die opereren zelfstandig. De ECR spreekt mij aan, het is een nieuwe
frisse fractie met een aansprekende filosofie die
dicht bij onze partij ligt. Leidend is: 'Nationaal
waar het kan, Europees waar het moet.' Er heerst
geen straffe fractiediscipline, er is volop ruimte om
eigen keuzes te maken bij het stemmen. Bovendien zijn er veel, vooral Britse en Poolse, christenen actief in de ECR.

Waar ik me min of meer Europeaan voel is bij
grensoverschrijdende thema's als het milieu. En
natuurlijk is het zo dat Amerikanen ons aanspreken
als Europeanen wanneer we met een delegatie
langskomen. Maar dat is meer ambtshalve, als
politieke vertegenwoordiger, dan dat ik het als
gewone burger ervaar. Ik praat ook niet graag
over een ‘Europese ziel’. De waarden die we in de
Europese verdragen hebben geformuleerd zijn
universele waarden.
Ben je blij dat de EU bestaat?
De EU is een zegen, zeker! Ik dank God voor wat
hij ons met de Unie gegeven heeft, al die goede
zaken als vrede, veiligheid en welvaart. Daar ben
ik echt dankbaar voor. Tegelijk is het een gevaar
als de EU zich gaat uitstrekken over alle vezels van
het leven, over gezin, zorg en onderwijs. De EU
moet oppassen geen oppermachtige eliteclub te
worden.
Er is veel scepsis ten aanzien van Europa, ook richting Europese politiek. Probeer je dat te bestrijden?
Ik investeer veel in contacten met de achterban,
dat kan niet genoeg gedaan worden. Verder probeer ik actief in de ChristenUnie aanwezig te zijn.
Zichtbaarheid betekent immers bereikbaarheid,
dat vind ik erg belangrijk. Ik probeer echt een
volksvertegenwoordiger te zijn.

Voel jij je Europeaan?
(korte stilte): Allereerst Nederlander. Ik ben niet
verkozen op een kieslijst in Palermo.

Is dat ook de reden dat je vaak stevige taal gebruikt? Sommigen betitelen dat als ‘populistisch’.
Populisme associeer ik meer met schoppen en afzetten, dat doe ik niet. Wel houd ik van duidelijke
taal, de taal van gewone mensen. ChristenUniebreed moeten we ons dat voortdurend afvragen:
hebben we nog voldoende aansluiting bij de
mensen in het land? Of zijn we aan het vergroeien
met de bureaus en de stropdassen? Dat kan gemakkelijk gebeuren, want de overheid heeft zo’n
dominante informatiepositie dat je daar heel snel
op gaat vertrouwen. Maar als je dat teveel doet,
dan ontneemt die bureaucratische papierwinkel je
op den duur het zicht op de gewone wereld, op
wat mensen echt bezighoudt.

Maar Europeanen delen toch bepaalde zaken?
Bijvoorbeeld historisch en religieus? Europa is toch
een duidelijk andere politieke eenheid dan de VS
of China?

De problemen met de zuidelijke Euro-landen hebben ervoor gezorgd dat veel Nederlanders erg
kritisch staan ten opzichte van de EU. Steun aan
die landen zou weggegooid geld zijn. Moeten we
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die landen aan hun lot overlaten? Is dat een uitweg
uit de crisis?
De afgelopen jaren heb ik met heel veel mensen gesproken over dit thema, eigenlijk wel met
iedereen die er ook maar iets vanaf weet. Bankiers,
hoogleraren, ondernemers, de DNB. De rode
draad is dat iedereen zegt: ‘Ik heb de oplossing
ook niet’. Dat zegt dus iedereen! En dat is ook
niet gek, want uiteindelijk is het werkelijke probleem van de crisis iets van de mens zelf. Wij allen
hebben veel schulden gemaakt. Zeker zuidelijke
landen, zoals Italië, hebben altijd een hoge staatsschuld gehad. Dat is een kwestie van mentaliteit,
van cultuur. Wat de crisis verder lastig te bestrijden
maakt, is dat we momenteel te maken hebben met
verschillende andere crises – denk aan de opwarming van het klimaat en het wereldwijde armoedevraagstuk. Om dat te bestrijden moet juist worden
geïnvesteerd.
De oplossing bestaat dus niet, maar er moet wel
wat gebeuren. Wat?
De EU kent veel regels en jurisprudentie, ook als
het gaat om begrotingen, maar er is geen goed
systeem van handhaving. Dat breekt ons nu op.
De euro is er gekomen toen de zon scheen en
daardoor dacht men dat het onnodig was om een
dak op het huis te bouwen. Nu we in slecht weer
zijn gekomen en het is gaan regenen, moet men
snel alsnog dat dak - lees: het systeem van handhaving - gaan plaatsen. Intussen wordt het dus wel
steeds natter binnen. Het pakket dat er nu ligt, na
de januaritop is bijna voldoende. Er moet alleen
nog een mogelijkheid tot automatische sancties
bij. Met een goede handhaving zijn die cultuurverschillen tussen noord en zuid dan ook niet erg.
Moet een land als Griekenland uit de eurozone
geplaatst kunnen worden?
Een land moet uit de eurozone gezet kunnen
worden, als laatste middel. Solidariteit heeft zijn
grenzen. Soms moet een ziek lichaamsdeel verwijderd kunnen worden om het lichaam te redden.
Achteraf gezien had Griekenland beter niet tot
de eurozone kunnen toetreden. Ze waren er ook
niet klaar voor, dat bleek nadien uit hun vervalste
financiële gegevens.
Hoe krijgen we op de lange termijn de Europese
economie er weer bovenop?

Vanwege de vergrijzing blijft vooral groei nodig
om onze economie weer uit het slop te helpen.
Dat is niet alleen nodig, maar ook mogelijk. Zeker
als we blijven investeren in onderwijs en innovatie
en als we meer gaan inzetten op een cyclische
economie, volgens het cradle to cradle principe.
Duurzaamheid en economische groei kunnen
goed samengaan.
Dat klinkt mooi, maar hoe zit dat in de praktijk?
Tegen opkomende economieën als China kunnen
we toch niet op? Heeft Europa zijn beste tijd niet
achter zich?
Zeker niet. Kijk naar Philips, dat haalt zijn scheerapparatenproductie weer terug naar Nederland.
Dat bedrijf komt gewoon van China weer terug
in Drachten. En waarom? Omdat de kwaliteit hier
even goed is en de kosten inmiddels even hoog.
De loonkosten en de grondprijzen stijgen daar
sterk. En als je kijkt naar bijvoorbeeld zonnepanelen, dan zie je juist in Nederland veel innovaties.
Er is in Arnhem een bedrijf dat zonne-energie van
oprolbare folie maakt. Dat is de toekomst, veel
eenvoudiger dan die logge panelen. Kortom, laten
we elkaar niet de put in praten met pessimisme.
Een crisisaanpak vereist goed leiderschap. Hoe
doet EU-president Van Rompuy het?
Van Rompuy probeert vooral de moed erin te houden voor zichzelf. Hij moet het niet verknallen en
dat is al lastig genoeg in dat politieke mijnenveld
met mensen als Barroso. Hij moet de functie van
‘Europese president’ toekomstbestendig maken.
Dat kan hij, omdat hij niet zo uitgesproken is.
Kan een christen, zoals Van Rompuy is, onuitgesproken zijn?
Hij betrekt zijn christelijke waarden vooral op
zijn persoonlijke leven en laat die minder direct
publiek doorwerken. Ik realiseer me steeds meer
hoe bevoorrecht wij zijn binnen de ChristenUnie.
We kunnen als christenen bepaalde waarden en
normen in het publieke leven duidelijk laten doorwerken.
De christelijke Conservatives in onze fractie staan
daar altijd van te kijken. Het organiseren van een
gebedsontbijt voor Europarlementariërs doen ze
wel, maar het geloof zo doortrekken naar de politiek zoals wij dat gewoon zijn, vinden ze hoogst
opmerkelijk.
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Het politieke denken van Thomas More
(1478-1535) over een ideale samenleving, samengevat in het
woord Utopia, is van links tot rechts wel eens geclaimd. Maar
waar ging het More nu eigenlijk echt om? En welke betekenis
heeft zijn dood vandaag voor ons denken over de moderne
rechtsstaat?

Door Richard Steenvoorde

Ze waren beiden briljante leerlingen. Hun vaders
hadden grote verwachtingen en hoopten dat ze
rechten zouden gaan studeren. Want in handel
en recht lag immers de toekomst. Maarten Luther
(1483-1546) liet de rechtenstudie voor wat die was
en trok, tegen de zin van zijn vader, het klooster in
om daar Augustijner koorheer te worden. Het zou
geen succes worden. Thomas More (1478-1535)
zag uit naar een carrière in de kerk, maar dacht dat
hij in het huwelijk gelukkiger zou worden, en werd,
conform de wensen van zijn vader, jurist.1 En juist
hij schreef vlak voor zijn marteldood dat hij nog
nooit zo gelukkig was geweest als in die eenvoudige donkere cel in de Tower omringd door studiegeschriften en getijdenboek. In hun leven zouden
More en Luther vaak tegenover elkaar staan, al
ging de communicatie via pamfletten. Maar de
een zal nooit naar de ander hebben kunnen kijken
zonder dit idee te hebben: ‘Slechts voor de gratie
Gods, daar had ik zelf kunnen staan’.

Utopia
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Geroepen tot heiligheid

Maarten Luther zou voor altijd verbonden blijven
met het begin van de 16e eeuwse reformatie.
Thomas More werd door zijn vriend Desiderius
Erasmus (1466?-1536) na zijn dood beschreven als
omnibus omnium horarum homo: een man voor
alle seizoenen.2 Dit had niet meteen een negatieve
klank. De goede verstaander herkent er de woorden uit de eerste Korintiërsbrief in: “Alles ben ik
voor allen, om er tot elke prijs enkelen te redden.”
En daarmee vatte Erasmus een van de drijfveren
van More goed samen. More was beducht voor
ketterijen en ging ver in het bestrijden ervan. Het
scherpste wapen dat hij hanteerde was zijn pen,
maar ook de sterke arm der wet werd door hem
ingezet toen hij als hoogste leek koning Hendrik
de VIII van Engeland diende. Hij stond voor de
eenheid van het rijk en voor de eenheid van de
kerk. En deze positie zou hem uiteindelijk zijn kop
kosten.

Thomas More werd geboren in 1478 als tweede
kind van John More en Agnes Graunger. John was
jurist net als de vader van Agnes. Thomas was een
populaire voornaam in de tijd en verwees zowel
naar zijn grootvader aan moederskant als naar de
heilige Thomas Becket (zie artikel “Moord in de
Kathedraal"4). Hij blijkt een goede leerling en zijn
ouders besluiten, zoals gebruikelijk in die tijd, om
hem onder de hoede van een goede leermeester
te plaatsen. In dit geval werd het John Morton
(1420-1500), Lord Chancellor en aartsbisschop van
Canterbury. Twee jaar lang verblijft More onder de
hoede van Morton. Hierdoor kregen de Benedictijnse tradities van de monniken in Canterbury een
blijvende invloed op zijn ontwikkeling.5
Zonder Morton was More nooit in Oxford beland. Hij had kunnen gaan studeren aan het door
Morton gestichte Balliol College, maar het werd
Canterbury College (het huidige Christ Church).6
In Oxford ontmoette More monniken die zich met
veel enthousiasme richtten op de bestudering van
het Grieks en de klassieke Griekse werken. Met
name onder invloed van de prior van het huis,
William Selling,7 kwam er een hele nieuwe beweging op gang die de grondslagen zou leggen voor
een mogelijke christelijke renaissance. Maar de
weerstand tegen het Grieks was groot. Dat zou
ook later blijken bij de strijd over de vertalingen
van de Bijbel uit het Grieks in de volksstaal. Twee
jaar later zou More Oxford al weer verlaten, op
aandringen van zijn vader, om zich in Londen aan
de studie van het recht te gaan wijden.

In 1935 verklaarde paus Pius XI dat de Roomskatholieke Kerk vanaf dat moment More als een
heilige zou beschouwen. En in 2000 riep paus
Johannes Paulus II hem uit tot de beschermheilige
van politici.3 Maar was More wel zo’n grote heilige,
zoals latere hagiografen beweren? Wat was de betekenis van zijn beroemdste boek Utopia (1516): is

• Thomas More was christelijk humanist en
politicus.
• More’s beroemdste werk, Utopia, beïnvloedde
onze moderne politieke cultuur.
• De vragen over de juiste verhouding tussen kerk,
staat en eigen geweten uit het strafproces tegen
More zijn nog steeds van belang.

‘Beschermheilige van politici’

De opstand van

het een satire of de voorloper van het Communistisch
Manifest van Karl Marx en Friederich Engels
(1848)? En waaruit bestond het beroep op het eigen geweten nu eigenlijk dat More tot het schavot
bracht? Ten slotte, wat kunnen wij hiervan leren
voor de positie van de christelijke politicus in de
moderne rechtsstaat?

Samenvatting

Middeleeuwse bijdragen
aan de rechtsstaat (deel 4)
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‘De vrije, geseculariseerde staat leeft van voorwaarden die
hij zelf niet kan garanderen. Dat is het grote waagstuk die hij
omwille van de vrijheid is aangegaan.’

Maar het kloosterideaal laat hem niet los. Hij trekt
in bij de Karthuizers in Londen. Deze orde stond
sinds 1490 toe dat ongetrouwde mannen een tijd
in hun gemeenschap konden inwonen. Let wel,
More had geen last van een depressie waarvan hij
probeert te vluchten door in een klooster te gaan
zitten. Zoals iedere man van zijn leeftijd stond hij
in die tijd voor de vraag of zijn roeping in de kerk
lag of in de wereld. Een tijd lang combineerde
hij beide. Aan de ene kant deed hij mee aan het
contemplatieve en ascetische regime van de
Karthuizers, aan de andere kant wierp hij zich vol
enthousiasme op zijn rechtenstudie. Zijn dagritme
werd bepaald door het getijdengebed, studie en
gesprekken met medestudenten.8 Ondanks alle
kritiek van Erasmus op de Karthuizers, bleven zij
voor More speciaal. Hij omschreef zijn gevoelens
tijdens het nachtelijk gebed in de Karthuizerkerk
eens als “halverwege de hemel”.9

Twee huwelijken
More verdiept zich in het werk van de Italiaanse
humanist Giovanni Pico della Mirandola (14631493) die onder andere de stelling poneerde dat je
jezelf aan God kunt geven midden in de wereld.10

Niet lang na het lezen van een (ander) gedicht van
deze humanist, besluit More, tot opluchting van
zijn vader, het klooster te verlaten. Kort daarna,
het is dan 1505, treedt hij (27) in het huwelijk met
zijn eerste vrouw Jane Colt (17). De snelheid heeft
sommigen verbaasd, al wijst de historicus Marius
erop dat voor More het huwelijk allereerst een
oplossing was voor zijn seksuele verlangens. En
voor de rest meende hij dat het een kwestie was
van het goed opvoeden van een jonge vrouw.
Het werd dan ook geen gelukkig huwelijk. Jane
protesteerde tegen deze behandeling door haar
man.11 Toch krijgt het paar vier kinderen en gaat
More zich inzetten voor een goede opvoeding van
vrouwen in het algemeen, waarbij hijzelf het voorbeeld gaf. Zijn dochters kregen in huis dezelfde
opvoeding als zijn zonen.
Als zijn eerste vrouw in 1511 op 23-jarige leeftijd
overlijdt, hertrouwt hij bijna onmiddellijk daarna
met Alice Middelton, een betere match. More is
dan echter wel bezig met het opklimmen van de
maatschappelijke en politieke ladder.

Utopia
Nergensland, zo vertaalde Marie H. van der Zeyde
de titel van het beroemde boek van Thomas
More uit 1516 in het Nederlands.12 Maar ze had
het woord 'Utopia' kunnen laten staan. Ook wij
begrijpen dat het een niet te verwezenlijken ideaal
omschrijft, een denkbeeldige, volmaakt gelukkige
staat. Die betekenis heeft het woord in vele andere Europese talen. Dat feit helpt om de impact van
het boek te illustreren op de Europese politieke
filosofie en geschiedenis.
Het boek ontstond tijdens een diplomatieke missie
van More in Vlaanderen. Tijdens een korte onderbreking bezoekt More de jonge talentvolle bestuurder Pieter Gillis (1486-1533) die vlakbij de OLV
Kathedraal van Antwerpen woonde. More laat het
boek Utopia dan ook beginnen met een ontmoeting tussen hem en de man die Utopia bezocht,
kapitein Raphaël Hythlodaeus. Het was de tijd van
de grote ontdekkingsreizen. Er hing verandering
in de lucht. Erasmus zou zijn eerste vertaling van
de Bijbel uit het Grieks gaan uitbrengen. Een paar
maanden later zou Luther zijn 95 thesen poneren.
Maar nog niet.

Voorloper van het socialisme?
Het boek bestaat uit twee delen. In het eerste deel
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is een scherpe kritiek te vinden op de actuele ontwikkelingen in kerk en samenleving. Het tweede
deel bevat een beschrijving van de inrichting
en gebruiken van ‘nergensland’. Het is wel eens
vergeleken met Erasmus’ Lof der zotheid, maar dat
lijkt bij nader inzien niet op te gaan. Lof der
Zotheid bestaat uit scherpe observaties en satirische overdrijvingen, maar kent een milde ondertoon. Utopia daarentegen is gedegen geordend
volgens vele regels. Als een gotische kathedraal
een ordening van theologie in stenen is en de
Summa Theologiae van Thomas van Aquino (12251274) een ordening van filosofie en theologie in
schrift, dan kan in diezelfde geest Utopia begrepen worden als een sociale ordening.13
Voor socialisten is More de voorloper geworden
van hun beweging. Omschreef hij immers niet een
ideaalbeeld van een tolerante samenleving waarin
iedereen werkt en niemand gebrek lijdt; waar
geen rijken en geen armen zijn? Een land waar
aller arbeid de welvaart van allen tot doel heeft (de
common good)?14 Het is waar dat sommige ideeën
later verdere uitwerking zouden vinden in het
socialisme. Maar het grote verschil is wel gebleven
dat de Utopiërs geen plannen hadden om hun
leefwijze over de eigen grens te verspreiden. Ze
beseften dat aan hun eigen kunnen beperkingen
zaten. Niet alles was mogelijk. De ideale samenleving kon alleen bestaan in Nergensland.

Godsdienst in Utopia
De bespreking over de religie in Utopia begint met
een discussie over de verhouding tussen geloof
en rede. Hierin speelt het denken van Aristoteles
op de achtergrond. De filosofie is gebaseerd op
waarnemingen door de zintuigen. Deze filosofie
maakt een objectieve analyse van die waarnemingen en geholpen door de logica helpt zij ons bij
de ontdekking van morele waarden, mits de religie
daarin meegenomen wordt.15
Dit volste vertrouwen in eigen waarneming verklaart de schok die More ervoer in zijn discussie
met protestanten. Zij hielden hem voor dat de
mens onbekwaam was tot enig goed, en dat de
onsterfelijkheid van de ziel nog maar de vraag was.
Voor More stond de ontkenning van de onsterfelijkheid van de ziel gelijk aan de ontkenning van
mannen en vrouwen om zichzelf te zien als menselijke wezens met een onaantastbare waarde.16
In die opvatting liep More vooruit op de discussie

die gevoerd zou gaan worden over de ziel van indianen die op dat moment in Amerika werden ontdekt. Deze discussie zou de opmaat gaan vormen
voor de geleidelijke ontdekking van de menselijke
waardigheid in het christelijke denken.
More meende dat een mens naast de rede ook
een basisintuïtie voor religie had. Dat zien we
terug in zijn beschrijving van religie in Utopia:
“… de grote meerderheid… gelooft … aan één
goddelijk Wezen, verborgen, eeuwig, onmenselijk,
ondoorgrondelijk, dat op een wijze die boven het
menselijk begrip gaat, de ganse wereld doorwoont – niet met zijn lichamelijke aanwezigheid,
maar met zijn kracht; Hem noemen zij Vader.”17

Religieuze intuïtie
Eén pagina later wordt al duidelijk dat er in Utopia
een grote belangstelling voor het christendom bestaat, ze hadden er alleen nog nooit van gehoord
totdat Hythlodaeus het land ontdekte. Al snel
volgen er bekeringen en doopsels. Het enige wat
echt als een bedreiging wordt gezien in Utopia is
het atheïsme. De reden hiervoor is dat ‘wie geen
vrees kent die verder reikt dan de wet, geen hoop
heeft die verder gaat dan het aardse leven, daar
ligt in de rede dat hij zal doen waar hij zin in heeft,
en daarbij zoveel hij kan de wetten van zijn land
ontduiken en overtreden.’18
More’s opmerking over de algemene natuurlijke
religieuze intuïtie van de Utopiërs staat haaks op
de discussies die kort daarop aan protestantse zijde gevoerd zouden worden. Was de mens immers
niet geneigd tot alle kwaad en voor zijn redding
geheel afhankelijk van Gods genade en uitverkiezing? More meende van niet, ieder mens – katholiek of Utopiër – kon op grond van zijn godsdienstige basisintuïtie in de positie komen waar Gods
genade hem kon ontmoeten en vervolgens met de
genade meewerken aan zijn redding.

Opgang en ondergang
De publicatie van Utopia wordt vaak gezien als het
grote begin, de doorbraak van More als humanist.
Maar eigenlijk markeert het boek het einde van
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“Halverwege de hemel”
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‘wie geen vrees kent die verder reikt dan de wet, geen hoop
heeft die verder gaat dan het aardse leven, daar ligt in de rede
dat hij zal doen waar hij zin in heeft, en daarbij zoveel hij kan
de wetten van zijn land ontduiken en overtreden.’

Op 15 mei 1532 legden de Engelse bisschoppen
zich neer bij de wil van de koning en daarmee ontstaat de facto de Engelse Kerk met aan het hoofd
koning Hendrik VIII. Een dag later neemt More
ontslag als Lord Chancellor en trekt zich terug uit
het publieke leven en richt zich al schrijvend op
weerleggingen van werken van William Tyndale en
Huldrych Zwingli.
Twee jaar later kwam het einde in zicht. Op 23
maart 1534 nam het parlement de Act of Succession aan die verklaarde dat het eerste huwelijk
van de koning van het begin af aan onwettig was
geweest en zijn huwelijk met Anne Boleyn wel
wettig. More kon in deze wet niets anders zien dan
de usurpatie door de burgerlijke autoriteit van de
sacramentele macht van de kerk en het sacrament
van het huwelijk. Van nu af aan was de Engelse
kerk geen onderdeel meer van de wereldkerk,
maar subject van een parlement dat ook besloot
over belastingen en oorlog, en daarmee onderdaan van de prins van de seculiere wereld, de
Satan.19

In een gevangeniscel
Op zondagavond 12 april wordt More opgeroepen
om een eed van trouw af te komen leggen aan de
erfgenamen uit het huwelijk van Hendrik en Anne.
More gaat naar de kleine kerk bij zijn huis, biecht,
hoort de mis en gaat ter communie. De andere
ochtend herhaalt dit zich. Daarna begeeft hij zich
naar het water, zegt zijn gezin vaarwel, en sluit het
hek. In de boot onderweg naar Lambeth fluistert
More zijn schoonzoon toe: “Zoon Roper, ik dank
God dat de slag gewonnen is.” Niet wetend wat
hij daarmee bedoelde, antwoordde Roper: “Heer,
daar ben ik heel blij om”.20
Tijdens het daaropvolgende proces en de gevangenschap betoont More zich een dapper mens.
Aan de ene kant is hij getuige van de wreedheid
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van de koning. Zo worden onder zijn raam de monniken van het Karthuizerklooster waar hij zo graag
kwam weggevoerd om gemarteld te worden. Aan
de andere kant ziet More de gevangeniscel als een
plek van genade waar hij het leven als Karthuizer
enkele maanden kan leven. Uit deze tijd stamt
misschien wel zijn mooiste werk: A Dialogue of
Comfort Against Tribulation. Als een paar dagen
voor zijn executie zijn boeken en gebedenboeken
worden afgenomen sluit hij de gordijnen en slijt
zijn dagen in duisternis. More wordt ondervraagd
en gechanteerd maar hij weigert de eed af te leggen. Op de vroege morgen van 6 juli 1535 volgt
zijn executie, maar niet nadat hij, volgens een ooggetuigenverslag, heeft gezegd dat hij sterft als de
trouwe dienaar van de vorst, maar ten eerste die
van God.

De vragen die blijven
More stierf niet als martelaar voor zijn humanistische ideeën, maar als martelaar voor zijn katholieke geloof.21 Ondanks alle kritiek op zijn kerk was
hij tegen alles wat een scheuring zou betekenen.
Hij stierf voor het utopische ideaal dat de geschiedenis ondanks alle chaos een einddoel heeft dat
gelegen is in God; dat te midden van alle onheil
en rampspoed God een instrument gegeven
heeft, de Kerk, die blijft. Een Kerk met zijn imperfecte kanten en zijn heiligheid die een brug van
genade vormt waarop stervelingen en God elkaar
kunnen ontmoeten. En dat betekent dat een kerk
die, ondanks dat Thomas van Aquino had gesproken over de hemelse grondslag van het aardse
bestuur, in handen van een vorst en van politici
valt voor More niet langer het middel kon zijn van
de voortdurende incarnatie van God in de wereld
door Woord en Sacrament.22
More mag dan humanist zijn geweest, hij was zeker
niet altijd mild. Wie zijn polemieken tegen Luther
en Tyndale bestudeert ontmoet een ijzeren vuist
verpakt in een fluwelen handschoen.

De paradox van de moderne rechtsstaat
Wat is nu de betekenis van More voor onze moderne rechtsstaat? Er wordt vaak verwezen naar
More als een held voor politici die hun geweten
blijven volgen al gaat dit dwars tegen de publieke
opinie in.23 Maar er is nog een dimensie. Deze
werd benoemd door paus Benedictus XVI toen
hij in september 2010 sprak in Westminster Hall,

enige meters van de plaats waar More ter dood
werd veroordeeld:
“…en toch blijven de fundamentele vragen uit het
proces van Thomas More in steeds wisselende termen aan de orde bij nieuwe sociale omstandigheden. Voor elke nieuwe generatie geldt weer als het
om de bevordering van het algemeen belang gaat:
welke eisen mogen regeringen redelijkerwijze aan
burgers stellen? Hoe ver mogen deze reiken? En
tot welke autoriteit kan men zich wenden bij morele dilemma’s? Deze vragen voeren ons direct tot
de ethische grondslagen van het publieke debat.
Als de morele principes achter het democratische
proces zelf door niets sterkers worden bepaald
dan sociale consensus, wordt de kwetsbaarheid
van het proces wel erg evident. Hier ligt de werkelijke uitdaging voor de democratie.”24
Deze prangende vragen werden al eens eerder
gesteld en zijn bekend geworden als de Böckenförde-paradox. In de jaren zestig van de vorige
eeuw poneerde de Duitse jurist en christen ErnstWolfgang Böckenförde (geb. 1930) een vraag die
nog regelmatig tot felle discussies leidt:
“De vrije, geseculariseerde staat leeft van voorwaarden die hij zelf niet kan garanderen. Dat is het
grote waagstuk die hij omwille van de vrijheid is
aangegaan.”25
De morele principes van het democratisch proces
berusten op meer dan de sociale consensus. Deze
artikelenserie over de middeleeuwse grondslagen
van de moderne rechtsstaat heeft willen laten zien
dat een deel van die voorwaarden haar wortels
heeft in de concrete ervaring van het christelijk
denken met de mogelijkheden en de onmogelijkheden van politieke macht. Hiervoor is meerdere
malen een prijs betaald die ons bevattingsvermogen te boven gaat. Alleen daarom al is het belangrijk om deze vergeten geschiedenissen weer voor
het voetlicht te brengen.

Afsluiting serie
Hiermee eindigt de serie over middeleeuwse
bijdragen aan de moderne rechtsstaat. Er valt veel
meer over te zeggen. Ik hoop dat de artikelen een
eerste indruk hebben gegeven van een tijdperk
dat door velen wordt afgeschreven als ‘niet be-

langrijk’ of ‘niet interessant’. Echter, zonder een
gedegen kennis van het verleden ontberen wij de
grondslag om ons te richten op de toekomst.

Houd mij ver van het pad van de trouwelozen
Geef mij de genade van uw wet
Ik kies het pad van trouw
Ik houd uw voorschriften voor ogen.
(Psalm 119)

Eindnoten

zijn droom te leven als wetenschapper en schrijver.
More’s carrière in het publieke en politieke leven
namen een hoge vlucht. Hij zou raadsheer van koning Hendrik VIII worden en zich bezighouden met
het bestrijden van ketterijen, eerst op papier, later
als bestuurder. Daarbij schijnt hij zich niet altijd bewust te zijn geweest dat de echtscheidingskwestie
van koning Hendrik VIII ook de grondslag zou gaan
vormen van een door de koning ingezette kerkhervorming.
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Van Ruler, De Vries en het zoeken naar de derde weg

Tussen theocratie

Nederlandse
christenen leven vandaag in een
democratisch geordende maatschappij
waarin zeer uiteenlopende
levensbeschouwelijke overtuigingen
gelijke rechten hebben in het politieke
debat. Diezelfde christenen lezen in
hun Bijbel dat de oproep om God te
dienen en zijn geboden na te leven
alle mensen geldt (Prediker 12:13), en
zijn ervan overtuigd dat een leven in
overeenstemming met Gods bedoelingen
ook werkelijk zegen met zich meebrengt.
Wat betekent dit laatste nu voor hun
opstelling in dat politieke debat?
Door Gijsbert van den Brink
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Moeten christenen ernaar streven om aan de
Bijbel ontleende geboden zoveel mogelijk door te
vertalen in nationale (en internationale) wetgeving,
zodat deze desnoods onder dwang gehandhaafd
worden? Of kunnen ze zich juist beter niet met de
inrichting van de samenleving bemoeien omdat dit
toch niks wordt en het daar bovendien ook niet om
gaat in het christelijke leven?

Terugtrekken?
Het zijn globaal gesproken deze alternatieven
waarmee dr. J.P. de Vries zijn onderzoek naar het
theocratisch denken van de hervormde theoloog
A.A. van Ruler (1908-1970) inzet. Ze zijn mijns
inziens raak gekozen. In het eerste alternatief zien
we het streven verwoord zoals dat altijd kenmerkend is geweest voor onder meer de ChristenUnie
en haar voorgangers. Het tweede alternatief was
traditioneel typerend voor de ‘doperse’ traditie,
maar vindt vandaag dankzij het werk van denkers

wereldmijding

als Stanley Hauerwas en anderen daarnaast steeds
meer sympathie in evangelische en gereformeerde
kring. Ook de ChristenUnie ziet er zich in eigen
gelederen, als ik het goed zie, steeds nadrukkelijker mee geconfronteerd. Dat is niet onbegrijpelijk. Naarmate het tij voor de christelijke politiek
keert, wordt het steeds aanlokkelijker om daar ook
principieel niet al teveel meer van te verwachten
en zich terug te trekken op de kerk of gemeente
als ‘contrastgemeenschap’. De Vries vreest echter
dat we deze beweging wel eens te snel zouden
kunnen maken. Hij wijst op het risico van ‘een
sluipende secularisatie in het christelijk-politieke
denken’ (2). Daarmee bedoelt hij naar ik aanneem
dat christenen – en in dit geval met name diegenen onder hen die een verantwoordelijke positie
in het publieke domein innemen – onder druk van
de feitelijke omstandigheden waarin zij moeten
werken gemakkelijk slappe knieën kunnen krijgen
en er zo toe komen hun idealen en overtuigingen

maar aan te passen aan de weerbarstige praktijk.
Dat zal voor De Vries een belangrijk motief zijn
geweest om zich eens grondig te verdiepen in het
werk van Van Ruler, want als iemand er in elk geval
niet van verdacht kan worden zijn krachtige christelijk-politieke idealen bij te stellen aan de praktijk,
dan was het Van Ruler wel.

Prachtig proefschrift
Het moet gezegd worden dat De Vries zich uitstekend van zijn taak heeft gekweten. Zijn boek laat
zien hoe prachtig het genre van het proefschrift
kan zijn. Het is zeer overzichtelijk ingedeeld,
verwerkt een keur aan bronnen, zet tal van her en
der verspreide gegevens prima op een rijtje en
is bovendien zeer toegankelijk geschreven. Ook
een niet-theoloog die nu eens het fijne wil weten
over Van Ruler en de theocratie kan in dit boek
uitstekend terecht. Na een inleidend hoofdstuk
brengt De Vries allereerst in kaart hoe Van Ruler

Maart 2012 | Denkwijzer | 27

‘Het Evangelie heeft van meet af aan
een enorme uitwerking gehad op Europa,
op gelovige individuen en op collectieve instituties.’

Theocratisch visioen
In hoofdstuk 3 gaat De Vries na hoe Van Ruler de
concrete uitwerking van zijn theocratisch visioen
voor ogen zag. Anders dan wel eens gedacht
wordt, blijkt dat Van Ruler een zeer concrete invulling voor ogen had van de taken van kerk en staat
in de toenmalige Nederlandse samenleving. Van
Ruler was er echter niet de man naar om deze om
te zetten in praktisch uitvoerbare programma’s.
Bovendien ging hij gaandeweg ook meer oog
krijgen voor het belang van tolerantie jegens andersdenkende burgers. Daar ligt natuurlijk precies
het heikele punt in elke theocratische visie: hoe
verhoudt zich het recht doen aan Gods geopenbaarde bedoelingen tot het recht doen aan
medeburgers die daar niets mee hebben? De Vries
toont fraai aan dat Van Ruler weliswaar het belang
van tolerantie steeds scherper gaat inzien, maar
daarmee dit dilemma toch niet echt tot een oplossing weet te brengen. Wel is hij nuchter genoeg
om te beseffen dat de theocratie in het hier en nu

J.P. de Vries
Een theocratisch visioen
De verhouding van religie en politiek
volgens A.A. van Ruler
Boekencentrum 2011
ISBN: 9789023926122
354 pagina's | € 29,90
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altijd stukwerk (ofwel een ‘torso’, zoals het in dit
verband altijd zo mooi heet) zal blijven. Toch: wat
hem voor ogen stond was een staat die publiekelijk de christelijke religie belijdt, in de Grondwet de
Bijbel als Woord van God en hoogste richtsnoer
erkent en zich confessioneel bindt door overheidsfuncties, de hoogste ambten en vertegenwoordigende organen slechts open te stellen voor
aanhangers van de ware religie… (179v.).

Geestverwanten
Daarna volgen hoofdstukken waarin Van Rulers theocratisch denken in zijn bredere context
geplaatst wordt. In hoofdstuk 4 analyseert De
Vries hoe Van Ruler zich verhield tot het denken
van theologen die hem op een bepaalde manier beïnvloedden in zijn visie op de verhouding
van kerk en staat. Speciaal wordt gekeken naar
zijn reacties op en verwerking van Hoedemaker,
Kuyper en Barth. Hoofdstuk 5 bespreekt de
discussie met tijdgenoten. Duidelijk wordt hoe
aanvankelijke geestverwanten geleidelijk aan
meer afstand namen van Van Rulers theocratisch
gedachtengoed. De theologische ontwikkelingen
gingen ook een andere kant op, namelijk in linksmaatschappijkritische richting. Daar nam Van Ruler
op zijn beurt weer krachtig afstand van – één van
de dingen die De Vries in hem weet te waarderen.
Het meest positief over Van Rulers theocratisch
visioen waren nog de twee Zuid-Afrikanen die op
hem promoveerden; maar tot een grondige kritische gedachtewisseling blijkt het eigenlijk nergens
te zijn gekomen.

ChristenUnie theocratisch?
Hoofdstuk 6 trekt de lijnen vervolgens door naar
de huidige tijd, door de invloed van Van Rulers
theocratisch denken te beschrijven. Daarbij komen
ook diverse politieke partijen langs, inclusief de
ChristenUnie en haar voorgangers. Het blijkt dat
Van Ruler daar wel invloed had en heeft (bijvoorbeeld via A.J. Verbrugh van het GPV en A. Kadijk
van de RPF/CU), maar dat deze getemperd wordt
doordat men sterk vanuit een ander kerkbegrip
denkt: het gaat om een vrije kerk in een vrije,
onpartijdige staat. De overheid moet derhalve niet
samen met de kerk de kerstening willen bevorderen. Dat leidde ertoe dat iemand als André
Rouvoet destijds wel wilde spreken over een theocratische gezindheid van de overheid (deze dient

namelijk te erkennen in dienst te staan van God,
die Soeverein is over alle terreinen van het leven
etc.), maar deze gezindheid niet wilde omzetten
in een theocratisch program. De theocratische
gezindheid werd veeleer in kuyperiaanse richting
uitgewerkt: de overheid dient niet het christelijk
geloof te bevorderen door in geloofszaken op te
treden, maar de diverse geestelijke stromingen
principieel gelijk te behandelen. In 2006 vermeldt
het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie
voor het eerst niet meer dat de overheid publiek
God moet eren en haar beleid moet afstemmen
op Bijbelse waarden. Ook de theocratische gezindheid staat nu dus onder druk en de afstand tot
Van Ruler lijkt groter geworden.

Kritisch op de kern
Het spannendst is intussen het zevende en laatste
hoofdstuk van De Vries’ boek. Hierin komt hij tot
een eigen evaluatie van Van Rulers theocratisch
denken. Daarbij blijkt hij niet onsympathiek te
staan tegenover allerlei elementen die de revue
zijn gepasseerd: Van Rulers positieve waardering
van het aardse leven, diens eerbied voor de overheid als dienares van God, zijn verlangen dat het
gehele Nederlandse volk God zou gaan dienen en
zijn afwijzing van de moderne theologie. Verder
stelde Van Ruler terechte vragen gesteld bij de fameuze ‘neutraliteit’ van de overheid, terwijl ook zijn
kritische kanttekeningen bij de werking van de democratie en het meerpartijenstelsel overwegenswaardig blijven. Maar als het gaat om de eigenlijke
kern van Van Rulers theocratisch denken valt De
Vries’ oordeel toch wel over de hele linie negatief
uit. Van de vijf pijlers waarop Van Rulers denken
eerder in het boek bleek te rusten, staat er na
welgeteld tien bladzijden (299-308) niet één meer
overeind. Dat gaat mij wat snel. Het komt mij voor
dat Van Rulers ideeën een wat uitvoeriger toetsing
hadden verdiend. Laat ik dit kort toelichten.

De vervulling van de wet
De Vries verwijt Van Ruler het belang van goede
exegese en een zorgvuldig luisteren naar de
Heilige Schrift te zeer te relativeren. Hij meent
dan ook dat de Bijbelse onderbouwing van diens
theocratisch ideaal zwak staat (302). Maar om die
conclusie waar te maken had De Vries mijns inziens
zelf meer werk moeten maken van een bijbelstheologische toetsing van Van Rulers denkbeel-

den. Het is in dit verband te betreuren dat hij Van
Rulers magistrale dissertatie De vervulling van de
wet grotendeels buiten beschouwing laat, want
juist daarin trok (en verantwoordde) Van Ruler de
bijbels-theologische grondlijnen die hij al snel
daarna in theocratische richting zou uitwerken.
Had Van Ruler bijvoorbeeld geen gelijk met zijn
these, dat de notie van de vervulling van de Torah
niet uitgelegd moet worden als haar afschaffing,
maar juist als haar van-kracht-making? Het zal
waar zijn dat Van Ruler te weinig recht deed aan
de eigensoortigheid van het OT, maar had hij
toch niet een punt in de wijze waarop hij de grote
continuïteit tussen OT en NT poneerde? Van hieruit zou mijns inziens in elk geval genuanceerder
geoordeeld moeten worden over de eerste – en
ongetwijfeld belangrijkste – pijler onder Van Rulers
theocratisch denken, namelijk die van de blijvende
betekenis van het OT.

Het werk van de Geest
Daarnaast ben ik geneigd over het werk van de
Geest in de westerse cultuur wat positiever te
spreken dan De Vries doet (307v.). Het zal waar zijn
dat er van alles is misgegaan en we niet verder zijn
gekomen dan een vermenging van openbaring en
heidendom, zoals Van Ruler het graag zei (hij was
de eerste om dit toe te geven). Dat neemt echter
niet weg dat het Evangelie van meet af aan een
enorme uitwerking gehad heeft, niet alleen op
gelovige individuen maar ook op collectieve mentaliteiten en instituties; men denke bijvoorbeeld
aan de armenzorg, de inrichting van het ziekenhuiswezen, de oprichting van universiteiten et
cetera. Ook zonder die voor 100% als vruchten van
christelijke bodem te claimen, is het niet toevallig
dat deze juist tot ontwikkeling kwamen in een door
het Evangelie aangeraakt Europa.

Theocratie en tolerantie
Deze kanttekeningen nemen intussen niet weg dat
mijns inziens valt in te stemmen met de algehele
teneur van De Vries’ evaluatie. Want toont Van
Ruler (meer dan De Vries laat doorkomen) aan dat

Auteur

het theocratisch ideaal omschreef en theologisch
verantwoordde. Dat is natuurlijk een fundamenteel hoofdstuk in het boek. Van Ruler leidde uit de
Bijbel af dat God niet alleen uit is op de bekering
van individuen, maar ook op de heiliging van het
politieke en maatschappelijke leven. Vooral in het
Oude Testament is dit volgens hem het centrale
motief: het OT werkt toe naar David, de koning
naar Gods hart, en ziet vervolgens uit naar een
nieuwe verwerkelijking van diens koningschap in
het Rijk van de Messias. In het Nieuwe Testament
breekt dat Rijk aan, en ook al valt het accent er
niet meer op de maatschappelijk-politieke dimensies, dat wil niet zeggen dat die niet meer aan de
orde zijn. Ook het koningschap van Christus heeft
primair en origineel een staatkundige inhoud en
strekking (48). Vanuit Jeruzalem wordt de wereld
volgens Van Ruler dan ook volksgewijs tot Christus
gebracht.

Dr. Gijsbert van den Brink is hoogleraar theologie
van het gereformeerd protestantisme namens de
Gereformeerde Bond aan de Protestantse Theologische Universiteit en doceert daarnaast dogmatiek
aan de VU te Amsterdam.
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een theocratische gezindheid bijbels-theologisch
gezien sterke papieren heeft, dat betekent nog
niet dat men deze ook moet willen omzetten in
een theocratisch program. Juist wat dat betreft
legt De Vries in zijn slothoofdstuk de vinger nauwkeurig op de zere plek. Een dergelijk program, zo
schrijft hij, vermengt de taken van kerk en staat; de
kerk staat al snel niet vrij meer tegenover de overheid die haar steunt. En de staat kan eigenlijk niet
meer ontkomen aan een vorm van bevoorrechting
(en dus ook achterstelling) wanneer ze inderdaad partij zou kiezen voor een bepaalde kerk of
godsdienstige overtuiging. Ook al zou deze nog
zo subtiel zijn, sommige groepen zouden toch
tot tweederangsburgers gedegradeerd worden.
Maar tot de vruchten van het Evangelie behoort
nu juist de idee van de principiële gelijkheid van
alle mensen. Tolerantie is daarom voor de christen
niet een zaak van concessie (een schijn die Van
Ruler onvoldoende weet te vermijden) maar van
confessie. Daarnaast moet gezegd worden dat de
bevoorrechting van bepaalde kerkgenootschappen door Europese overheden uiteindelijk averechts gewerkt heeft, en de zaak van het Evangelie
in onze contreien waarschijnlijk al met al geen
goed gedaan heeft. De Vries gaat zover niet (en
het zou interessant zijn zijn visie hierop eens te
vernemen), maar het is zelfs niet uitgesloten dat
mede hierdoor de secularisatie in Europa een veel
grimmiger aanzien heeft gekregen dan in de VS.
Dáár kende men immers al spoedig een vrije kerk
in een vrije staat, die daardoor veel minder deelt
in de achterdocht en kritiek die alle gevestigde
instituties momenteel ten deel valt.

Twee Rijken
Blijft over de vraag naar het alternatief. Als theocratie niet vertaald kan worden in een christelijkpolitiek programma, waaraan ontleent zo’n programma dan wel haar Bijbelse legitimatie? Willen
we het doperse alternatief van het ontlopen van
politieke verantwoordelijkheid vermijden (en dat
wil De Vries nadrukkelijk), dan zal in antwoord op
die vraag wellicht nog eens grondig gekeken moeten worden naar de tweerijkenleer. David VanDrunen heeft daar enkele jaren geleden al een goede
aanzet toe gegeven met zijn studie Natural Law
and the Two Kingdoms. A Study in the Development of Reformed Social Thought (Grand Rapids
2009), en ook De Vries lijkt in deze richting te den-
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ken. Beiden laten zien dat de tweerijkenleer niet
exclusief bij Luther thuishoort maar ook bij Calvijn
resoneerde, zij het naast en in zekere zin onverbonden met diens meer theocratische gedachtengangen (315). Vormden die laatsten cultuurhistorisch gezien een relict uit de Middeleeuwen, met
hun nauwe samenwerking tussen paus en keizer?
In elk geval weet Calvijn bij tijden ook van het
principiële verschil tussen een wereldlijke regering,
die de mens diens burgerlijke plichten bijbrengt,
en een geestelijke die hem onderwijst tot dienst
aan God. In het geestelijke Rijk vormt het Evangelie de grondwet en komt het er voor ieder op aan
om al Gods geboden te houden. De norm voor
het wereldlijke rijk daarentegen, zo laat VanDrunen
zien, zocht men traditioneel (en de gereformeerde
Reformatie nam ook dat over) in de natuurwet, dat
wil zeggen in het besef van goed en kwaad dat ieder mens is aangeboren (vgl. Rom. 2:14v.). Volgens
de daarmee overeenkomende normen van gerechtigheid, onpartijdigheid en naastenliefde dient de
samenleving geregeerd te worden.

Staat en koninkrijk
Staat het kerkelijke leven in dienst van Gods verlossingswerk in Christus, het politiek-maatschappelijke leven is geworteld in Gods scheppende en
onderhoudende werk (vgl. De Vries, 315 n.150).
Niet de staat is in deze optiek dus de voorloper
van het Koninkrijk, zoals bij Van Ruler, maar de
kerk. In dat opzicht staat de tweerijkenleer dicht
bij de doperse visie met haar sterke nadruk op het
verschil tussen kerk en staat. Ze wijkt daar echter
ook weer in belangrijke opzichten van af. Omdat
in de staat andere wetten gelden dan in de kerk
en deze ook niet getransformeerd hoeft te worden
tot het Koninkrijk Gods, kan een christen bijvoorbeeld wel degelijk in het leger dienen. En het
dragen van regeringsverantwoordelijkheid mag
voor christenen dan bepaald niet alles zijn (Gods
Koninkrijk is immers niet van deze wereld), het is
ook weer niet niets, want het staat in dienst van
het streven naar publieke gerechtigheid. Langs
dit soort lijnen zou De Vries de door hem bepleite
‘derde weg’ tussen theocratie en wereldmijding
wellicht nog eens wat nader kunnen uitwerken.
Voorlopig mogen we hem echter zeer erkentelijk
zijn voor zijn gedegen en zeer informatieve studie
naar de blijvend intrigerende visie van Van Ruler
op de verhouding van religie en politiek.

Mr. G. Groen van Prinstererlezing 2012

Vechten in vredesnaam.
De spanning tussen
humaniteit en
soevereinIteit.
door E. van Middelkoop, voormalig minister van
Defensie
Op DV woensdagavond 16 mei 2012 organiseert
het Wetenschappelijk Instituut wederom de jaarlijkse Mr. G. Groen van Prinstererlezing. Dit jaar
wordt de lezing gehouden door voormalig Minister
van Defensie, Eimert van Middelkoop. De lezing
vindt dit jaar plaats op een unieke locatie: op het
militaire landgoed De Zwaluwenberg, het bureau
van de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht.
Conflicten in deze tijd zijn vaak intrastatelijk. Denk
aan Afghanistan en recentelijk de landen van de
“Arabische lente”, maar ook aan ethische wreedheden zoals in Kosovo (1999) en Rwanda (1994). De
roep om in te grijpen klinkt dan snel. Maar is wat
moreel begrijpelijk is ook volkenrechtelijk te rechtvaardigen? Vanwege de beveiligde locatie en het
beperkte aantal plekken is het dit jaar niet alleen
wenselijk, maar ook verplicht dat u zich aanmeldt.
De locatie is goed bereikbaar per auto en op loopafstand van een treinstation. Ook is bij aankomst
een legitimatiebewijs nodig.

Programma
19.30	Ontvangst
19.45	Opening (Gert-Jan Segers)
20.00	Lezing door Eimert van Middelkoop
‘Vechten in vredesnaam’
20.40 Pauze
21.00 Debat
21.45 Borrel

Locatie
Landgoed de Zwaluwenberg
Utrechtseweg 225
1213 TR Hilversum

Aanmelden
Iedere deelnemer dient zich apart aan te melden. Dit kan via de website van het WI: http://
wi.christenunie.nl/gvp2012 Daar vindt u ook meer
informatie en een routebeschrijving.

Verhoging donatie 2012
Onze donateurs vormen de ruggengraat van het
werk van het WI. Jullie zijn de eerste afnemers van
ons werk (boeken, commentaren, DenkWijzer) en dat
is mede mogelijk dankzij jullie financiële bijdrage.
Hartelijk dank daarvoor! Voor dit jaar vindt er een
kleine verhoging van de donatie plaats. Dat is nodig
omdat de kosten stijgen en de subsidie van Binnenlandse Zaken is verlaagd. Desondanks blijven we met
afstand het goedkoopste WI! We hopen dat u begrip
hebt voor die bescheiden verhoging.
De tarieven per jaar zijn nu:
Donatie WI : 35 euro
Donatie t/m 26 jaar: 20 euro Donatie WI (kwartaalbetaling): 9 euro
Abonnee DenkWijzer: 20 euro
Deze bedragen gelden voor automatische incasso
(AI). Voor het ontvangen van een nota geldt een toeslag van 2,50. Kwartaalbetaling kan alleen via AI.
Voor vragen en opmerkingen, mail ons gerust:
wi@christenunie.nl
Nogmaals dank voor uw steun!
Gert-Jan Segers (directeur WI ChristenUnie)
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Christelijke antwoorden

Kansen
voor de kerk?
Zo’n beetje elke
bewust levende christen kent inmiddels
de Michazondag, onderschrijft de
millenniumdoelen, scheidt zijn afval en
vindt dat kiloknallers niet meer kunnen.
Opgevoed door de christelijke opinie weet
hij dat een al te onbekommerd leven
zonder rekenschap niet meer
van deze tijd is.
Door Esther Jonker
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De Engelse politieke denker Luke Bretherton
beschrijft zulke dagelijkse microkeuzes in zijn
boek Christianity and Contemporary Politics als
onverwachte voorbeelden van christelijke politiek.
Bretherton hanteert daarvoor een breed en weinig
institutioneel begrip van ‘christelijke politiek’. De
relevantie van zijn boek voor de confessionele partijpolitiek van de ChristenUnie lijkt daarmee nogal
klein. Maar dat is te snel geoordeeld. Het is juist
Brethertons talent om schijnbaar tegenovergestelden met elkaar te verbinden. Niet alleen de ‘grote’
en ‘kleine’ politieke keuzes, maar ook theorie en

In zijn boek gaat Bretherton op zoek naar christelijke praktijken die een antwoord kunnen geven
op de grote politieke thema’s van deze tijd: wat
zijn de grenzen van de staat, van de markt, van
de gemeenschap? Hij wil die praktijken gebruiken
als alternatief voor de antwoorden van buiten de
christelijke traditie die christenen zich soms maar
al te gemakkelijk laten opdringen. Daarbij stelt
hij vragen als: Hoe politiek is een initiatief als Fair
Trade? En wat zijn precies christelijke antwoorden
op de vraag hoe we met asielzoekers moeten
omgaan? Welke mogelijkheden kunnen we benutten als we samenwerken met andere geloofsgemeenschappen? En hoe ver kunnen we gaan in
het accepteren van overheidsgeld voor christelijke
organisaties? Me dunkt dat met deze vragen de
relevantie voor ons politieke werk als ChristenUnie
geen betoog meer hoeft.

Tegenpraktijken
Om Bretherton goed te kunnen begrijpen en zijn
antwoorden op de juiste waarde te kunnen schatten, zullen we ons eerst moeten verdiepen in de
achtergronden van zijn denken en de specifieke
context waarin hij schrijft. Alleen dan kunnen
we bepalen wat wij met zijn ideeën kunnen. Ten
eerste is het dan belangrijk om te weten met wie
Bretherton in gesprek is. Zijn boek veronderstelt
voorkennis van een aantal mensen die er in het
huidige (Engelstalige) politiek-theologische discours toe doen. De selectie van zijn gesprekspartners is enigszins eclectisch. Hij bepaalt per thema
met wie hij een vruchtbare vergelijking kan maken.
Bretherton presenteert de voornaamsten onder
hen als auteurs van wat hij noemt de ecclesial-turn.
Onder hen inmiddels ook in Nederland bekende
namen als Stanley Hauerwas, Oliver O’Donovan,
Joan Lockwood O’Donovan, William Cavanaugh
en John Milbank. Het is nogal gewaagd van Bretherton om deze uiteenlopende theologen onder
één noemer te brengen. De reden dat hij ze bij elkaar neemt, is dat ze binnen de recente Angelsaksische theologie degenen zijn geweest die vanuit
het perspectief van de kerk over politiek hebben

proberen na te denken. Ze beschrijven elk op hun
eigen manier hoe de kerk praktijken kent (samen
zingen, schuld belijden, brood delen) waarin
mensen zich, sociaal en politiek gesproken, anders
tot elkaar leren verhouden dan in de moderne samenleving vaak het geval is. Bretherton noemt dit
de ‘tegenpraktijken’ van de kerk. Kort gezegd wil
dat zeggen: in de kerk heerst een ander Koninkrijk
en christenen kunnen niet anders dan vanuit dat
Koninkrijk naar de verhoudingen in deze wereld
kijken. Het woord ‘kerk’ heeft daarbij, in ieder
geval voor Bretherton, een heel ruime invulling.
Het gaat enerzijds om het institutionele collectief,
de gemeenschap op zondag. Maar elke individuele christen, lid van het Lichaam van Christus, kan
tevens als pars pro toto de kerk representeren.

Engelse context
Ten tweede is het van belang te beseffen dat Bretherton schrijft vanuit de Angelsaksische context
(VK en VS), waarin christelijke politieke partijen
(vrijwel) geen rol spelen. Zijn gezichtspunt is dat
van ‘de christen in de politiek’. Het is daarom ook
niet verwonderlijk dat hij vanuit de kerk en het
Koninkrijk denkt, als de vormende en bepalende
identiteit van een christenpoliticus.
Het boek is opgebouwd uit een introductie, waarin
Bretherton zijn manier van werken en theologische
positie toelicht, vier hoofdstukken over concrete
politieke issues en een slotbeschouwing. In de
vier politiek getinte hoofdstukken onderneemt
Bretherton telkens dezelfde exercitie. Allereerst
schetst hij, zo concreet mogelijk, het politieke
probleem en de christelijke praktijk die daarop
antwoordt. Hij brengt daarbij verdieping aan op
basis van wetenschappelijke literatuur. Daarna
zet hij de praktijk in het licht van het theologische
debat over politiek en brengt hij de argumenten
daaruit in kaart. Bretherton benadrukt daarbij dat
zijn boek niet zozeer nieuwe conceptuele kaders
schetst, maar veeleer inzet op de verbinding van
bestaande praktijk met bestaande theorie. Om
in beeld te krijgen hoe Bretherton dat doet, zal ik
hieronder de hoofdstukken bespreken, waarbij ik
direct moet aantekenen dat het boek zoveel

Auteur

praktijk brengt hij in zijn inspirerende boek bijeen.
Hij verenigt ze ook als persoon: als actieve deelnemer aan de lokale politiek en als docent politieke
theologie aan King’s College in Londen.

dr Esther Jonker is voorzitter van de ChristenUnie
Leiden e.o. en werkt aan de Hogeschool Leiden als
beleidsmedewerker.
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‘De natiestaat ontwikkelt een tendens om vluchtelingen
te reduceren tot bare life. En juist dat kwetsbare, naakte leven
heeft geen status in diezelfde natiestaat.’

Levensbeschouwelijke organisaties
Het eerste hoofdstuk begint met een meer generiek onderwerp: de verhouding tussen de overheid
en organisaties met een levensbeschouwelijke
achtergrond, in het bijzonder de christelijke. In
het hoofdstuk onderzoekt Bretherton in hoeverre
deze organisaties zich door de overheid moeten
willen laten financieren. Waar Bretherton de vinger
bij legt, is dat de overheid met het afkalven van
de civil society op zoek naar is nieuwe, krachtige
partners. Daarbij komen organisaties vanuit allerlei
levensbeschouwelijke achtergronden in beeld. Hij
stelt dat er nogal eens competitie ontstaat tussen
deze organisaties, in de run om het overheidsgeld. De staat zorgt zodoende voor onderlinge
verdeeldheid, maar legt daarvoor graag de schuld
bij de organisaties zelf met de slogan “religie
verdeelt”. Bretherton wijst op nog twee andere
problemen die kunnen ontstaan. De overheid verwacht bijvoorbeeld vaak andere dingen van een
christelijke organisatie dan wat die zelf als kerntaak
heeft benoemd. En samenwerking met de overheid heeft ook veelal een seculariserend effect op
de organisaties. Ze passen zich aan de wensen van
de overheid aan en vervreemden daarmee van hun
eigen achtergrond. In het kader hiervan bespreekt
Bretherton de liberale these van het neutrale
publieke domein en confronteert hij die met de
opvattingen van Hauerwas, Paus Johannes II
en de O’Donovans. In die ontmoeting klinken
kritische geluiden over de grenzen van de liberale
staat en van de democratie. Christenen, de kerk,
christelijke organisaties – zij zouden op hun
qui vive moeten zijn in het aangaan van relaties
met de overheid. Zeker zodra die ertoe leiden
dat ze hun eigen kleur moeten verloochenen en
zich moeten mengen in de competitie om overheidsgeld. Voortdurend is het van belang om als

Luke Bretherton
Christianity and Contemporary Politics
The Conditions and Possibilities of
Faithful Witness
John Wiley and Sons Ltd 2010
ISBN: 9781405199698
272 pagina’s | € 70,99
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christenen, als kerk, te beseffen dat we allereerst
geroepen zijn om kerk te zijn, burgers van een ander Koninkrijk; natuurlijk wel met een boodschap
voor de wereld én een roeping in die wereld.

Sterke samenleving
In de hoofdstukken twee en drie komen praktijken
aan de orde die het belang van de naaste dienen.
Zo vraagt hoofdstuk twee naar de mogelijkheden
in de samenwerking tussen verschillende (geloofs)
gemeenschappen. Bretherton beschrijft daarvoor
de praktijk van community organizing, gebaseerd
op het werk en gedachtegoed van Saul Alinsky.
Deze praktijk brengt bestaande gemeenschappen
van heel uiteenlopende achtergrond met elkaar in
gesprek rond gedeelde waarden en een gezamenlijk streven, bijvoorbeeld samenhang in de wijk.
De praktijk is dus een pleidooi voor een sterke
samenleving, met ruimte voor pluriformiteit. Vaak
gebeurt dit buiten de politiek om, of zelfs tegen
de politiek in. Politici kunnen de ontstane initiatieven volgens Bretherton wel ondersteunen door ze
te promoten. Afsluitend legt hij ook deze praktijk
naast de theorie, zoals het werk van Augustinus en
de ideeën van William Cavanaugh, Jacques Maritain en John Milbank.

Gastvrijheid centraal
In het derde hoofdstuk bespreekt Bretherton de
zorg voor vluchtelingen op nationaal niveau. Centraal stelt hij de these dat gastvrijheid de centrale
praktijk van de kerk, en dus van elke christen, moet
zijn. Bretherton ziet in de steeds sterkere nadruk
op de natiestaat een gebrek aan inzicht in wat
onze gedeelde belangen en waarden zijn en hoe
die vervolgens bijdragen aan belangen en waarden van een hogere orde. Daarbij ontwikkelt de
natiestaat een tendens om vluchtelingen tot bare
life te reduceren. En juist dat kwetsbare, naakte
leven heeft geen status in diezelfde natiestaat. In
de kerk leert de christen echter om de vluchteling
als naaste te herkennen.
Juist in de kerk weten we hoe we over plaatsen en
tijden heen verbonden kunnen zijn met mensen
die wij niet als directe naasten kenden, maar die
we als zodanig ontvangen in de gezamenlijke viering van de liturgie. En vanuit die herkenning kan
ook de christenpoliticus de vluchteling erkennen
als medemens, zonder daarin grenzen als barrières

te zien. Bretherton put voor deze analyse onder
andere uit het werk van Bernd Wannenwetsch.

Kritisch consumeren
In het vierde en laatste politieke hoofdstuk gaat
Bretherton in op de globale economische verhoudingen en de manieren waarop christenen daarin
een verschil kunnen maken. Hij hanteert hiervoor
de term ‘political consumerism’, die onder wetenschappers wordt gebruikt als aanduiding voor
kritisch consumeren. De term veronderstelt een
politieke onderlaag in dat kritische consumptiepatroon, aangezien het om keuzes gaat die een politieke lading hebben. Bretherton wijst onder andere
op de invloed van Fair Trade en ziet dit als een
mogelijkheid voor elke christen om in het leven
van alledag politiek te bedrijven die ertoe doet. En
ook dit hoofdstuk besluit hij met een theologische
discussie, waarin hij een mozaïek van ideeën legt.

Niets geleerd?
Hoe helpt dit alles ons nu bij de reflectie op ons
politieke handelen? Gezien het verschil in context
tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk zullen we Brethertons ideeën niet één op één kunnen
kopiëren, maar een meer algemene toepassing
moeten zoeken. Op het eerste gezicht lijken we
dan niet veel verder te komen dan waar we al
zijn: zorg voor vluchtelingen, stimuleer een sterke
samenleving en pluriformiteit, wees kritisch op
de globale economie en de vereconomisering
van ons taalgebruik. ‘Niets geleerd’ zou dan de
conclusie kunnen zijn. Maar Brethertons prestatie
is het, om die standpunten als het ware grond
onder de voeten te geven vanuit het politiek-theologische debat anno 2012. Daarmee voorziet hij
ze van extra stevigheid en doordachtheid. Hij gaat
de uitdaging aan om de inspirerende maar vaak
zo ingewikkelde conceptuele kaders van theologen als Cavanaugh, Milbank en de O’Donovans te
verbinden met de concrete politieke praktijken van
christenen. En dat alleen al zie ik als grote winst,
want die kloof blijft maar al te vaak onoverbrugd.

Partij is geen kerk
Ook krijgen we van Bretherton een kritische blik
aangereikt op issues die we als ChristenUnie
wellicht te gemakkelijk hebben geaccepteerd. Bijvoorbeeld een overwegend positieve waardering
van samenwerking tussen de kerk of christelijke

organisaties en de overheid. Hierbij denk ik vooral
aan het denken in ‘kansen voor de kerk’ bij de
invoering van de WMO en rekensommetjes over
‘hoeveel de kerk de overheid wel niet bespaart’.
Hoe gemakkelijk ontstaat dan de suggestie dat
ons bestaansrecht afhangt van de waardering door
de overheid? Daarnaast denk ik dat de Angelsaksische setting en het theologisch perspectief van
waaruit Bretherton schrijft ons relativerende lessen
kunnen aanreiken over al te heikele partijkwesties.
Bijvoorbeeld door de kerk (in de brede zin zoals
Bretherton die gebruikt) te zien als de bepalende
identiteit voor elke christen, ook de christenpoliticus. In die kerk, de gemeenschap der heiligen,
leert een christen wat het betekent om burger te
zijn van twee werelden. En ook wat het zou kunnen betekenen om dat publiek te maken in zijn
politieke roeping. Dan hoeven we als partij geen
kerk te spelen (en mensen buiten te sluiten), maar
ontmoeten we elkaar als kerkleden in de partij.

Prachtig perspectief
In zijn conclusie schetst Bretherton daarvoor een
prachtig perspectief dat mij raakt: “The public
work of the church is thus to be an agent of healing and repair within the political, economic and
social order, contradicting the prideful, violent,
and exclusionary logics at work in the saeculum
and opening it out to its fulfillment in Christ.” Niet
om al te aards reeds in het hier en nu het Koninkrijk te bouwen, maar om anderen te laten delen
in het verwachtingsvolle perspectief dat ook nu
al zijn stralen vooruitwerpt in het leven van ieder
christen.

Eindnoten

aspecten en debatten meeneemt, dat het hieronder volgende slechts heel algemeen kan blijven.

1

Helaas ontstaat er in Nederland al snel spraakverwarring over het woord ‘kerk’ in deze context. Zo wordt
het begrip nogal eens te institutioneel ingevuld, als
de gemeenschap waar men ‘s zondags de lofzang
zingt en die men op maandag weer zou zijn vergeten.
Vgl. recent nog R. Kuiper, Dienstbare Politiek, Amsterdam 2011, p. 18, die een kloof ervaart in het denken
van Hauerwas en O’Donovan tussen de christen in
de kerk en in de wereld. Wie deze auteurs echter in
context leest, ziet dat dit allerminst de interpretatie is
die zij voorstaan.
2
Zie bijv. Dienstbaarheid, Vrijheid, Duurzaamheid,
Amsterdam 2011, p. 9.
3
Zie hiervoor ook A.L.Th. de Bruijne, ‘Niet van deze
wereld. De hedendaagse Gereformeerde publieke
theologie en de “doperse optie”’ in Theologia Reformata 54 (2011), p. 366-390.
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Wat christenen geloven en moslims niet begrijpen

De gereformeerde predikant
Marten de Vries en WI-directeur Gert-Jan Segers
schreven samen een boek met als doel de dialoog
tussen christenen en moslims te beteren.

Door Kees van Kranenburg

In de ‘interreligieuze dialoog’ zijn verschillende
niveaus te onderscheiden. Allereerst is daar de
academische theologische discussie, die wordt gevoerd door universitair betrokkenen en de top van
de geestelijke stromingen. Exclusivisme - het uitgaan van een absolute waarheid - is hier een positie
die niet heel populair is maar wel wordt aanvaard.
Het tweede niveau betreft informele, vaak plaatselijke bijeenkomsten van geestelijke leiders en
gewone gelovigen. Zij voeren in allerlei zaaltjes
gesprekken over thema’s die de geloofsgroepen
raken of interesseren. Pijnlijke theologische punten
worden vaak vermeden, niet relevant bevonden

Gert-Jan Segers en Marten de Vries
Wat christenen geloven en moslims
niet begrijpen
Licht over leer en leven
Meinema 2012
ISBN: 9789023920427
213 pagina’s | € 17,90
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ook. Het gesprek is vooral bedoeld om elkaar als
gelovigen te herkennen, te erkennen, te respecteren en soms ook samen in maatschappelijke
ontwikkelingen te acteren.
Ten slotte het derde niveau: de ene gelovige in
gesprek met de andere. Na een periode van kennismaking en het ontstaan van wederzijds vertrouwen kan er een goed gesprek op gang komen:
over de plaats van religie in de samenleving en
ook over de plaats van geloof in het eigen leven.
Het boek van De Vries en Segers is geschreven
met het oog op het gesprek op het derde niveau.
Dat is geen gemakkelijk gesprek. Beide partijen
dragen vaak maar beperkt kennis van de eigen
religie, en nog minder van die van de ander. Juist
door onzekerheid kan een starheid en verkramping optreden, die niet nodig is wanneer de ‘eigen
positie’ helder is. Het boek is geen wetenschappelijke positiebepaling, ook geen handleiding
voor een intercultureel gesprek, maar vooral een
uitéénzetting van het christelijk geloof tegen de
achtergrond van de islam.

Het boek valt uitéén in twee delen: ‘Licht over leer’
en ‘Licht over leven’. In het eerste deel geeft De
Vries in kort bestek een beeld van de christelijke
leer, in het bijzonder op voor moslims relevante
punten. Dat is een complexe opgave, gezien de
verdeeldheid binnen het christendom. De verschillen tussen de kerken van het oosten en die van het
westen, tussen rooms-katholieken, gereformeerden en evangelischen zijn nu eenmaal groot. ‘De
christelijke leer’ als zodanig bestaat niet. Niettemin slaagt de schrijver er in – vanuit de heldere
positie van orthodox-gereformeerd denken (niet te
verwarren met bevindelijk-gereformeerd denken)
– heldere lijnen te schetsen over het christendom,
hoewel die niet door iedereen geheel gedeeld
zullen worden.
Er klinkt hier en daar een zekere zelfverzekerdheid
in door ten aanzien van het christendom, die de
lezer soms doet fronsen. Op pagina 19 bijvoorbeeld wordt gesteld dat het koranitische woord
‘rahmah’ (barmhartigheid) in Jezus bewaarheid
wordt. Dat komt toch over als een soort christelijke
interpretatie van de Koran. Ook het consequent
messiaans interpreteren, en zonder de oorspronkelijk geadresseerden te benoemen, van het boek
Jesaja kan overkomen als een christelijke arrogantie, al zullen islamieten daar wellicht minder een
probleem mee hebben. Ook een moeilijk leerstuk
als de Drieëenheid wordt verdedigd. Naar mijn
inzicht kunnen sommige zaken niet verdedigd
worden – maar vooral gelovig aanvaard. Het debat
daarover aangaan is niet zinvol. Overigens mag er
best iets zorgvuldiger worden omgesprongen met
de Schrift zelf: Simeon in de tempel wordt bijvoorbeeld opgevoerd als een oude man, terwijl over
zijn leeftijd niets bekend is.
Het tweede deel ‘Licht over leven’ kent een andere
toonsoort. Over de theologische positie van de
schrijver bestaat ook hier geen enkele twijfel: die is
exclusivistisch. Maar die positie staat een neutrale
beschrijving van de islam en een respectvolle
benadering van de moslim niet in de weg.
In dit deel gaat Segers aan de hand van de laatste
zes van de tien geboden na waar verschillen en
aanknopingspunten zijn tussen islam (een gebodsreligie) en christendom. Duidelijk beschrijft hij de
uiterlijke ethische overeenkomsten: eert uw vader
en uw moeder, niet doden, niet stelen en niet lie-

gen zijn in beide religies zaken van groot belang.
Dat betekent mijns inziens overigens dat er op
het gebied van de inrichting van de samenleving
en staat praktische samenwerking met islamieten
in Nederland heel wel mogelijk is. Er zijn groepen in de samenleving waarmee minder wordt
gedeeld en met wie eveneens praktisch wordt
samengewerkt. Segers' opmerkingen over christenvervolgingen in islamitische landen zijn op zich
volstrekt juist, maar zijn mijns inziens niet relevant
in het gesprek met de individuele moslimgelovige
in Nederland. De auteur schroomt overigens niet
de lezer te confronteren met de beperktheid van
christenen, om vervolgens Christus in al Zijn grootheid te tekenen. De boodschap is: niet de christenen maken het christendom – dat doet Christus
zelf.
Segers kiest niet een politieke maar een andere,
boeiender spits. Hij constateert, en illustreert dat
ook aan de hand van zijn eigen ervaringen, dat in
de islam het houden van de wetten kan leiden tot
behoud, hoewel de islamiet daarover in het leven
geen zekerheid kan verkrijgen. In het christendom is dat anders: de wet is ons gegeven als een
tuchtmeester tot Christus – in Wie de christen een
volkomen zekerheid verkrijgt door gelovig zijn
dood en opstanding te aanvaarden. Dát is het kenmerkende verschil tussen islam (en overigens ook
jodendom en boeddhisme) en het christendom.
Het boek biedt wat de titel belooft: het geeft een
inzicht in wat de christen gelooft en de moslim niet
kan begrijpen. In vooral het tweede deel – ‘het
leven’ – klinkt de stem van de genadige God in
Christus op alle bladzijden door, met overigens
een open oog voor de feilbaarheid van de christenen en met grote compassie voor een ieder die
de Christus niet kent. Ik zou de lezer adviseren te
beginnen bij deel twee, om daardoor voorzien van
een portie zelfrelativisme daarna deel één beslist
wel te lezen. Want ook dat bevat veel zinvols voor
het gesprek met de moslims in onze straat.

Auteur

Licht
over leer & leven

Kees van Kranenburg MA studeerde af op het
thema 'Wereldreligies in confrontatie en dialoog'.
Eerder was hij actief als lid van Provinciale Staten in
Utrecht en als wethouder in IJsselstein.
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Een ‘Griekse
gemeente’ in
Nederland?
Nederlandse gemeenten lopen grote risico's

Het Rijk verplaatst
steeds meer taken naar lagere overheden.
Dat geeft interessante en nieuwe beleidsperspectieven. Eindelijk kunnen gemeenten zelf bepalen wat er op diverse terreinen
gebeurt. Echter: deze decentralisatie gaat gepaard met bezuinigingen. Gemeenten moeten
dus meer doen, met minder geld! Veel lokale
politici zijn zich niet bewust van de levensgrote
risico's die dit voor gemeenten met zich meebrengt. Een overzicht als waarschuwing.
Door Gerrit Wim van Veelen
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Als de risico’s in het sociale domein bij elkaar worden opgeteld,
vormen ze bijna een even groot gevaar als die in het fysieke
domein (bouwgrondexploitatie en grote projecten)

“Crisis: het onontkoombare pad naar nieuw
evenwicht en een nieuwe werkelijkheid. Niet altijd
leuk, wel boeiend….”, aldus een gemeentesecretaris circa zes maanden geleden. Daar zit wel wat
in. Het is onontkoombaar: we hebben of krijgen
allemaal met de financiële crisis te maken. Heeft
uw gemeente nog een sluitend meerjarenperspectief? Is alles goed geregeld? Dat is heel fijn,
maar wees waakzaam. Het is ook een pad naar een
nieuw evenwicht en de nieuwe werkelijkheid. Niet
alleen voor wethouders financiën of raadsleden
met financiën in de portefeuille, maar voor alle
volksvertegenwoordigers. Kijk eens goed naar uw
beleidswensen, naar uw begroting en de jaarrekening. Veel risicosignalen veroorzaken we zelf, maar
ze zijn zichtbaar als we weten waarop gelet moet
worden.

Decentralisatie
De Eurocrisis wordt gekenmerkt door te veel
schulden en te weinig vertrouwen. Daarnaast
speelt hebberigheid een grote rol. We geven te
veel toe aan de verleidingen van bezit. Hebberigheid, hebzucht, overmoed ten koste van de naaste
en van Gods schepping. En als we niet oppassen
komt ook een lokale crisis zomaar om de hoek
kijken. Wat is er aan de hand? Het Rijk verplaatst
steeds meer taken naar lagere overheden. Op zich
mooi. Eindelijk kunnen gemeenten zelf bepalen
wat er gebeurt op …. - vul het beleidsterrein maar
in. Maar dan volgt - soms direct, maar zeker na
enige tijd - de financiële werkelijkheid. Decentralisatie van rijkstaken geeft automatisch een bezuinigingskorting en bijna altijd een open eind regeling
(voor uw rekening, wel te verstaan!). Niet alleen de
decentralisatie van rijkstaken maakt uw gemeen-

Wat zijn risicosignalen?
• het accepteren van te hoge financieringslasten

telijke begroting een product met allerlei risico’s.
Ook uw gemeentelijke beleidsterreinen hebben er
een handje van.

voor veel geld aangekochte grond steeds minder
waard. Er zal op grote schaal moeten worden
afgewaardeerd.

Het valt best mee. Toch?!

December 2011: de VNG4 is niet blij met extra
eisen die het kabinet aan de decentralisatie stelt
van de AWBZ naar Wmo. Dat is de reactie op een
brief van het kabinet aan de Tweede Kamer over
de uitvoering van moties rond de decentralisatie
AWBZ. De sanctie om een deel van het WMObudget van een gemeente op te schorten als deze
slecht presteert bij de uitvoering van de begeleidingstaak mag alleen in uiterste gevallen worden
toegepast. Vervolgens worden deze sancties
(= financieel risico) geaccepteerd omdat dit voornemen “de beleidsvrijheid van de gemeenten niet
aantast”.

We gaan niet eens ver terug in de tijd. Kijk maar
naar het afgelopen jaar. We lazen in Binnenlands
Bestuur1 “Het valt dus allemaal wel mee. De colleges kunnen rustig gevormd worden zonder drastische beslissingen over snoeiharde ingrepen”.
Juni 2011: de financiële crisis houdt aan, een
nieuw kabinet met een nieuw beleid2. Landen
als Ierland, Portugal, Spanje en Italië gaven de
Euro-zone grote problemen. Griekenland dreigde
failliet te gaan. De financiële markten hebben niet
of nauwelijks vertrouwen in de maatregelen en
slagkracht van de regeringsleiders. De banken
lenen elkaar bijna geen geld en willen met moeite
geld beschikbaar stellen voor de 'gewone' markt.
Allemaal ver van mijn bed? Goed, onze rentetarieven gaan wat omhoog, maar toch. Wij doen
onze gewone dagelijkse politieke en bestuurlijke
dingen op lokaal niveau, hooguit hebben we wat
problemen met bouwgrondexploitatie, maar voor
de rest? Het valt toch wel mee?! We hebben met
elkaar goede afspraken gemaakt en ons voor
allerlei zaken en onverwachte tegenslagen goed
ingedekt. Onze meerjarenperspectieven zijn best
redelijk te noemen. Toch?!

Op grote schaal afwaardering
Al in oktober 2008 verscheen een artikel met
de kop: 'Financieel belang en financiële risico’s
gemeenten steeds groter'3. De financiële risico’s
voor gemeenten zijn forser dan andere jaren. Dat
komt vooral door de economische crisis en het
effect daarvan op de grondexploitatie. Naarmate
de stagnatie in de woningbouw aanhoudt, wordt

Apeldoorn

Risico’s op sociaal vlak
De afgelopen tijd werden de wethouders dus
volop gewaarschuwd. Gemeenten lopen op allerlei
terreinen financiële risico’s. Veruit de grootste
financiële risico’s met bouwgrondexploitatie, maar
zeker ook voor de bekostiging van de sociale
werkplaatsen en de bijstand. De eerder door
het Rijk gedecentraliseerde taken op het gebied
van de Wmo en de Wwb zorgen nog steeds voor
financiële onzekerheid. Als de risico’s in het sociale
domein bij elkaar worden opgeteld, vormen ze
bijna een even groot gevaar als die in het fysieke
domein (bouwgrondexploitatie en grote projecten). Van de overige risico’s die op de loer liggen,
zijn het de ongewisse gevolgen van de Wet werken naar vermogen - de geplande decentralisatie
van onder andere de sociale werkvoorziening van
het Rijk naar gemeenten - die veel zorgen baren.
De hoge notering op de risicoranglijst heeft de

Voorbeeld
Na openbare aanbesteding een tegenvallend resultaat vanwege

• het te vaak nemen van beleidsbeslissingen zonder inzicht in
Apeldoorn heeft eind 2011 grote bouwplannen in de koelkast ge-

niet-realistische wensen en eisen (Leidsche Rijn Centrum -

zet. De neerwaartse bijstelling van het woningbouwprogramma

Utrecht, Sport Zorg centrum- Hellendoorn). Maar ook de vele

heeft grote financiële consequenties. Er is veel grond verworven

ICT-, bouw- en ontwikkeltrajecten met tegenvallende kosten en

• het accepteren van onnodige openeindregelingen

en er liggen de nodige plannen klaar om te worden uitgevoerd.

vertragingen komen vaak 'voor rekening van de overheid'. Vaak

• het accepteren van een aldoor groeiend personeelsbestand

De artikel 12-status dreigt en de gemeente staat vanaf 2012

zijn er afspraken van een gemeente met een ontwikkelaar waarin

• meegaan met de 'waan van de dag'

onder preventief toezicht van de provincie. Inmiddels zijn alle

contractueel wordt vastgelegd dat pas na realisatie van x% enige

• het niet of niet tijdig innen van openstaande debiteuren

wethouders afgetreden wegens het miljoenentekort op het

financiën wordt ontvangen, waardoor financiering en bouwrijp

• de spelregels tijden het spel veranderen.

grondbedrijf.

maken jarenlang volledig voor rekening gemeente komt.

risico’s en financiële consequenties
• politieke wensen waarbij goed doorgerekende financiële
onderbouwing ontbreekt (“omdat het zo goed is voor….”)
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Wwnv vooral te danken aan het sentiment rondom
deze decentralisatie, in zowel de ambtelijke als
de bestuurlijke geledingen. Net als de sociale
werkplaatsen zijn ook de decentralisaties van de
Jeugdzorg en de Awbz beide open-einde-regelingen, waarvan niemand weet hoe ze zullen gaan
uitpakken. Het beeld van die laatsten is dat het wel
zal meevallen, maar de gevolgen zijn evengoed
lastig in te schatten.

Risico’s op een rij:
a. Grondbeleid:
Tot voor kort werd aangenomen dat met grondexploitaties gemeenten veel geld kunnen verdienen.
Het financiële belang hiervan kun je aantreffen in
zowel de activa op de balans (toegenomen boekwaarde van de door de gemeente in exploitatie
genomen gronden) als de gemaakte kosten en
gerealiseerde opbrengsten in grondexploitaties.
Tip: onderzoek eens het percentage van de
grondexploitatie in het geheel van de totale baten
en lasten. Omdat de risico’s van grondexploitaties
van een heel andere orde zijn dan bij de reguliere
baten en lasten van de gemeente, zal het duidelijk zijn dat de financiële risico’s ten tijde van dit
neerwaartse economische tij fors zijn toegenomen.
Omdat de uitgifteprijzen voor bouwrijpe kavels
de komende jaren flink lager worden ingeschat
(ten minste 5% lager dan de gemiddelde gemeentelijke ramingen) ontstaat een fors financieel
nadeel. Als de gemeente niet zelfstandig gronden
exploiteert, maar dat via Publiek Private Samenwerking constructies wil of gaat realiseren, kunnen
de risico’s ook groot zijn. Het een en ander hangt
af van de afspraken over de risico-afdekking die
met de private partij(en) gemaakt zijn. En daar zijn
overheden in het algemeen niet zo sterk in...
Kijken we naar marktontwikkelingen, dan doen zich
ook daar allerlei risico’s voor: de effecten van latere oplevering en realisatie en de omvang van de
grondopbrengsten. Rente- en inflatieontwikkelingen, stijgende bouwkosten, effecten kredietcrisis,
minder bedrijvigheid, minder vraag naar bedrijven
en kantoren locaties, lagere bestedingen, minder verkopen door de middenstand, grotere en
langere leegstand winkelbestanden. Kortom: er zal
minder grond nodig zijn voor kantoren en bedrijven en opbrengsten uit de exploitatie van gronden
(en van bijvoorbeeld winkelcentra) blijven door
leegstand achter.
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c. Wet werken naar vermogen
De gemeenten gaan de Wwnv vanaf 2012 uitvoeren. Zij krijgen de verantwoordelijkheid over
de hulp en ondersteuning aan mensen met een
arbeidsbeperking. Meer – ogenschijnlijke – vrijheid om de verschillende integratiebudgetten
in te zetten. Ogenschijnlijke vrijheid omdat door
de afbouw van de WsW, de verplichtingen voor
gesubsidieerde banen, de bezuinigingen op- en
afbouw van het inburgeringbudget, het participatiebudget en de korting op de educatiemiddelen
de eerste jaren als zware financiële verplichtingen
op het gemeentelijke budget blijven drukken.
Meer bestedingsvrijheid realiseren zal een bovengemiddelde uitstroom uit het SW-bedrijf noodzakelijk maken. Een sluitende exploitatie zal zeker de
eerste jaren betekenen dat er minder ‘algemene’
re-integratiemiddelen beschikbaar komen.

de investeringen. Lage lokale lasten geven weinig
mogelijkheden voor grote investeringen. Voor
het bouwen en renoveren van scholen en andere
gebouwen, het aanleggen van wegen, bouwrijp
maken van gronden om maar een paar grote
geldvragers te noemen heeft de gemeente liquide
middelen nodig. Financiën die zij vaak niet ‘op de
plank’ hebben liggen. Dus wordt op de kapitaalmarkt tegen de op dat moment geldende marktrente geleend. En net als thuis, zullen de leningen
ooit eens terug betaald moeten worden. Wordt in
de gemeentelijke begroting niet of onvoldoende
rekening gehouden van deze verplichtingen, dan
zal op termijn een ogenschijnlijk florerende Nederlandse gemeente zomaar een Griekse-gemeente.nl
worden. Te veel schulden, met te weinig terugbetaalcapaciteit.
f. Gemeentefonds
Veel begrotingen zijn sluitend gemaakt met meevallers vanuit het Rijk. Een positieve eenmalige

Overzicht
• Decentralisatie rijkstaken, nieuwe of veranderde wetgeving
- WMO
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De gemeenten Zwijndrecht en Hendrik-IdoAmbacht lieten een stresstest opstellen5. Hiermee
kregen zij een instrument om de financiële positie
periodiek (heel of halfjaarlijks) in beeld te krijgen.
Op basis van onderzochte punten6 wordt op aangegeven of dit onderdeel een klein tot zeer groot
risico in zich heeft. Zo kan het risicoprofiel van de
(meerjaren)begroting worden vastgesteld.

Denk bij oplossingen aan een personeelsplanning
op basis van een normatief capaciteitsmodel dat
inspeelt op 'rek' en 'krimp'. Onderzoek of krimp in
taken en werkzaamheden ook op het personele
vlak in de exploitatie wordt gerealiseerd. Minder
taken en minder werk kan automatisch een aanpassing van de formatie gaan betekenen. Het is
vaak gebruikelijk dat meer taken bijna automatisch
uitbreiding tot gevolg heeft maar het omgekeerde
niet. Een strakke budgetsturing en transparante
managementinformatie over de financiële en personele budgetten en risico management
Maak voor de WwnV strakke beleidskeuzes. Wie
is leidend: de persoon of de arbeidsmarkt. Voor
wie en hoe lang komen de (beperkte) financiële
middelen beschikbaar: gemotiveerde cliënten,
doelgroep jongeren of ouderen, met hoge of lage
inverdiencapaciteit, niet-uitkeringsgerechtigden,
lang of kort ingeschreven, wel of geen inzet van
loonkostensubsidie?
Maak afspraken over opname in de programma
begroting van beleidsafspraken, de doelen, de

jonggehandicapten (Wajong)
+ Wet investeren in Jongeren (WIJ)
+ Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
- Ontwikkelingen Gemeentefonds
• Economische recessie
- Stijging aantallen werkzoekenden / bijstandsgerechtigden
- Bouwgrond exploitaties
- (toekomstige) verwerving van (bouw)gronden
- Bouwplanningen
- Woningprijzen

e. Leningenportefeuille
Vaak is de leningenportefeuille van de gemeente
een weinig zichtbaar aandachtspunt bij het beoordelen van het beleid. Een hoog ambitieniveau om
te investeren zal moeten oplopen met evenwichtige lasten. De hoogte van de lokale lasten zijn
bijna rechtevenredig aan het ambitieniveau van

In de risicoparagraaf van de gemeentelijke begroting worden uw financiële risico’s benoemd.
Tenminste voor zover het Besluit Begroting en
Verantwoording dat voorschrijft. Hierboven heb
ik al een aantal andere risico’s onder woorden
gebracht. Niet alle risico’s moeten voor het BBV
benoemd zijn. Een goede analyse van alle financiële risico’s is nodig en dat zijn er meer dan die in
de risicoparagraaf.

Oplossingsrichtingen

+ Wet werk en arbeidsondersteuning

- Investeerders
• Weerstandsvermogen
- Risico’s
- Reserves
- Leningen portefeuille
- Hogere/lagere uitvoeringskosten (variatie, flexibel)

Nu lachen, straks huilen

Risico’s

- Jeugdzorg
- Wet werken naar Vermogen (WwnV)

wijze van inbedding in organisatie, van rapporteren, van inzichtelijk maken van de risico’s en het
beheersen ervan. Laat integraal benoemen en
samenhang zien van de financiële, juridische en
niet-financiële risico’s. Zorg voor een 'bewakingsfunctie' en 'alarmeringssysteem'.

Ogen sluiten voor het sluitend krijgen van de
begroting door incidentele meevallers vanuit het
gemeentefonds; vrijvallende reserves inzetten;
uitstellen van wegonderhoud. Daarmee wordt het
lachen van nu een huilen van straks. Goed inzicht
is het halve werk. Nu misschien even sip kijken, kan
straks lachend (nieuw) beleid geven en uw bewoners blij maken. Kosten en baten horen ook op
termijn in evenwicht te zijn.

- AWBZ

+ Wet sociale werkvoorziening (WsW)

d. AWBZ en Jeugdzorg
De overheveling van de AWBZ en de Jeugdzorg
naar de beleidsmatige en financiële verantwoordelijkheid van de gemeente is op dit moment niet
goed in te schatten. We weten we dat demografisch gezien ons land aan het vergrijzen is. Door
de verbeterde zorg en gezondheid leven mensen
langer en wonen langer zelfstandig. Daardoor
zal steeds meer aanspraak gemaakt worden op
ondersteuning om zelfstandig te kunnen blijven
wonen. En de kosten zullen blijven stijgen.

herverdeling over de jaren voor 2009 de stijging
van het budget huishoudelijke hulp, de decentralisatie jeugdzorg om maar een paar zaken te
noemen.
Maar er waren zeker ook tegenvallers. De accressen vallen tegen met ca. 1%, uitkeringsfactor bijstand, Wmo inboeken korting vanuit Rijk, inboeken
kortingen WwnV (zie hiervoor), korting opzetten
omgevingsdiensten. De decentralisatie Jeugdzorg
en AWBZ-uitstel worden meegenomen naar verdeling Gemeentefonds 2013. Dat laatste komt er dus
nog aan. De invoering van allerlei nieuwe wet- en
regelgeving zal eenmalige kosten opleveren. Deze
heb ik hierbij niet vermeld, maar zoals bijna gebruikelijk kost dat meer dan er voor vergoed wordt.

Zet de risico’s maar eens op een rijtje, weeg deze
af tegen uw wensen en voornemens, beheers uzelf
en neem dan tijdig de juiste keuzes. De burgers
zijn er u – zeker op termijn - dankbaar voor.

Eindnoten

b. Woningmarkt: WOZ-waarde onder druk
De verwachting is dat de woningmarkt de komende jaren nog steeds zal achterblijven. De huizenprijzen blijven verder onder druk te staan. Door
deze nu al zichtbare daling komt de WOZ-waarde
van de woningen en niet-woningen (veelal bedrijfsgebouwen) eveneens onder druk te staan. Wil de
gemeente dezelfde inkomsten blijven realiseren
dan zal het WOZ-tarief moeten stijgen. Alles wat
boven het rekentarief komt (en dat is lager dan het
maximale tarief) zal leiden tot een tekort.

1

 innenlands Bestuur – 1 april 2011 Column Jan VerhaB
gen - Het valt allemaal wel mee
2
Binnenlands bestuur – 24 juni 2011 Column Hans Bekkers - Vat vol onzekerheden
3
Deloitte - oktober 2008 - Frank ten Have, Partner bij
Deloitte Real Estate Advisory
4
VNG reactie Kamerbrief kabinet over uitvoering moties decentralisatie - 22 december 2011
5
Deloitte – Rein-Aart van Vugt – Stresstest gemeenten
6
Weerstandsvermogen, schuldpositie, verhouding
schuldpositie / vaste activa, reserve positie, verhouding activa /reserves, voorzieningen, gespaard voor
onderhoud, garantstellingen, rentelasten, rentelasten
eigen financieringsmiddelen, rente toegerekend aan
investeringen en grondexploitaties, grondexploitaties,
niet in exploitatie genomen gronden, meerjarenbegroting.
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‘Je nek

uitsteken
loont’

Na een turbulent politiek
jaar is de storm in Vlaardingen eindelijk
gaan liggen. Wat begon met het aftreden
van een wethouder met dominante trekken
resulteerde uiteindelijk in een nieuw college waaraan ook de ChristenUnie/SGPfractie deelneemt. Een fractie waarvan de
enige SGP-er lid werd van de ChristenUnie.
Hoe heeft dit allemaal kunnen gebeuren?
Gesprek met drie betrokkenen: wethouder
Ruud van Harten, raadslid Esther Heijndijk
en nestor Cor de Jonge. “Wij hebben in het
afgelopen jaar tijd evenveel hectiek meegemaakt als Cor in 22 jaar.”
Door Geert Jan Spijker
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Kunnen jullie kort uitleggen wat 2011 tot zo'n bizar
jaar maakte?
Cor: Vorig voorjaar werd tot ieders verrassing
duidelijk dat de Leefbaar-wethouder een verzoek
aan de provincie Zuid-Holland om een subsidie
niet had uitgevoerd. Er kwam een motie van
wantrouwen, vanwege misleiding, die met een
krappe meerderheid werd aangenomen. De
wethouder bleef echter zitten. Toen bleek dat dit
probleem slechts het topje van de ijsberg was. De
raad heeft vervolgens een motie van vertrouwen
tegen de wethouder ingediend, om zo het gehele
college ter verantwoording te kunnen roepen. De
verhoudingen in het college bleken totaal kapot
en vervolgens heeft de raad hem en een andere
wethouder ontslagen.
Ruud: Leefbaar wilde daarna als grootste partij
verder, met ons erbij. De ontslagen wethouder

zei: ‘Doe mee, dan kun je wethouder worden!’ We
hoefden alleen te tekenen, maar zette ons daarbij
wel het mes op de keel. Bovendien konden we
geen eigen punten inbrengen. Daar zijn we dus
niet in meegegaan, al was de verleiding aanwezig.
Esther: Dat was typerend voor deze wethouder:
iemand die niet luisterde, ook niet naar de raad.
Wat was het alternatief?
Ruud: Er was een ‘links’ kamp van 17 (rond de
PvdA) en een ‘rechts’ kamp van 16 zetels (rond
Leefbaar). Wij hadden met 2 zetels een sleutelpositie. Wij hebben ons uiteindelijk op inhoudelijke
gronden bij de 17 gevoegd, na eindeloos onderhandelen. Ik heb nog nooit zulke hoge telefoonrekeningen gehad.
Cor: Het resultaat mocht er zijn, ons hele lijstje is
overgenomen in het coalitieakkoord – zonder dat
we ons hard hebben opgesteld.
Kunnen jullie een paar voorbeelden noemen?
Esther: We hebben het Vlaardings museum weten
te behouden, erg belangrijk voor de identiteit van
de stad. Wel is het zo dat we maximaal 4 ton per
jaar geven en dat ze de rest zelf moeten ophalen.
Andere partijen steunen liever het theater, terwijl
daar maar liefst 2,2 miljoen euro per jaar heen
gaat! Ook is besloten het stadskantoor te renoveren in plaats van een nieuwe te bouwen. Dat
scheelt 30 miljoen euro. We hebben hier altijd voor
gepleit en kregen nu iedereen mee.
Ruud: Ook hebben we altijd een bepaald parkeerbeleid voorgestaan dat nu ingang gaat vinden. En
er komt een vermindering van het aantal koopzondagen. Heel veel winkeliers die ik spreek zijn daar
erg voor, echt niet alleen christenen.
Cor: Door vrijwel iedereen wordt dit college als
erg positief ervaren. Er is een goede sfeer en het
belang van de stad staat weer centraal. Dit is geen
vechtbestuur als het vorige.
Ruud: Goede voorstellen van de oppositie nemen
we gewoon over en daardoor smelt het ijs aan de
randen van de oppositie.
Hoe is de samenwerking met de SGP?
We werken al jaren uitstekend samen met de
SGP en waren ooit zelfs een landelijk voorbeeld
voor de samenwerking. De laatste jaren hebben
we 2 zetels, voor beide partijen 1. De afspraak is
gemaakt dat de zetel partijgebonden is. Dat gaf

nooit discussie. Tot recent: Esther kreeg in 2010
méér stemmen dan de 1e kandidaat van de SGP,
dus was zij volgens de Kieswet gekozen. Daardoor
zou de kandidaat van de SGP pas de tweede helft
van de raadsperiode in de raad komen. Maar wat
gebeurt er: SGP-kandidaat André Fokker krijgt
problemen met zijn partij en bedankt als lid. Vervolgens wordt Ruud wethouder en komt André als
nummer 2 de raad in, voor de ChristenUnie! Hij is
immers, volstrekt op eigen initiatief, lid geworden
bij ons. De ChristenUnie heeft nu voor de volle
periode 1 wethouder en 2 raadsleden. Niemand
had dit scenario kunnen verzinnen.
Is het een ondankbare taak om juist nu wethouder
van Financiën te zijn?
Ruud: "We moeten met ingang van 2012 structureel 17 miljoen euro per jaar bezuinigen. Door
tegenvallende grondexploitaties moet daar wellicht een extra bezuiniging bovenop. Dat wordt
wel lastig."
Esther: Het vorige college had dat bedrag vastgesteld, alleen het verschil is dat dit college het
niet oplegt, maar eerst overlegt. Niet alleen met
de raad, maar ook met organisaties. Zo wordt er
rondom de sociale werkplaatsvoorzieningen veel
afgestemd met het bedrijfsleven.
Ruud: We nodigen iedereen uit op het stadhuis
en luisteren goed. Als we straks de voorjaarsnota
maken, dan ligt de zaak ook wel redelijk vast.
Esther (lachend): Dat zullen we nog wel zien.
Cor: Uitgangspunt van het college is dat niemand
onder de ondergrens mag vallen en dat er geen
lastenverhogingen komen.
Hoe houden burgers vertrouwen in de politiek in
deze tijd?
Esther: Betrek iedereen er bij – burgers, oppositie
- dan zorg je voor draagvlak en geloofwaardigheid.
Cor: In 1990 protesteerden wij tegen een verkeersomleiding die op veel weerstand stuitte in een
bepaalde wijk. We hebben toen de mensen opgezocht en een enquête gedaan zodat mensen hun
frustraties kwijt konden. Uiteindelijk zijn we er voor
beloond en stegen we van 2 naar 4 zetels. Die
mentaliteit van 'de nek uitsteken' hebben we nog
steeds, recent door het verzet tegen een gokhal.
We hebben letterlijk op de barricaden gestaan en
dat loont.
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Een cursus vrijheid: Altijd spanning tussen

democratie rechtsstaat
Het ChristenUnie Opleidingscentrum maakt graag gebruik van
de expertise van de medewerkers van het Wetenschappelijk Instituut. Zo ook bij het
ontwikkelen van de nieuwe cursus over vrijheid, één van de drie kernwaarden waarin
het WI het verhaal van de ChristenUnie vatte. Als wetenschappelijk medewerker trekt
Geert Jan Spijker de kar in de bezinning op het thema vrijheid. Hij redigeerde de bundel
Vrijheid. Een christelijk-sociaal pleidooi.

Column

Het gaat niet door

Door Rieke Elsenbroek

Waarom wilde jij je juist bezighouden met de kernwaarde vrijheid?
“Dienstbaarheid en duurzaamheid zijn waarden
die vooral op verantwoordelijkheid betrekking
hebben. Ik vind het belangrijk om daarnaast
vrijheid als waarde op de agenda te zetten. We
hebben ruimte nodig om die verantwoordelijkheden te kunnen nemen. Nadruk op vrijheid past
ook heel mooi binnen onze traditie, bij Groen en
Kuyper zie je dat al. Veel partijen hechten aan vrijheid, denk aan VVD en PVV. Maar ze definiëren het
begrip verschillend. In onze visie is de rechtsstaat
heel belangrijk in het denken over vrijheid, dat het
recht de minderheid beschermt tegen de meerderheid. Er zit altijd een spanning tussen democratie - de meerderheid regeert - en rechtsstaat”.
Welke vragen blijven er voor jou nog onbeantwoord als het gaat om vrijheid?
“Godsdienstvrijheid zal een actueel thema blijven,
zeker in een tijd waarin geloof steeds meer van het
individu wordt en traditionele religies op steeds
minder begrip kunnen rekenen. Hoe kom je in zo'n
tijd op voor godsdienstvrijheid? Moeten we daar
andere argumentatiestrategieën voor ontwikkelen?
Hoe kunnen we voorkomen dat we steeds in het
defensief terechtkomen?”
Als ChristenUnie-mensen staan we pal voor het
verdedigen van geloofs- en gewetensvrijheid. Desondanks leggen wijzelf ook anderen beperkingen
op. Hebben we blinde vlekken?
“Elke partij legt beperkingen op. Vrijheid, en dat is
een belangrijke notie, is niet hetzelfde als onbeperkte vrijheid. Liberalen hebben ook ideeën over
het goede leven, een visie op de mens (die bijvoor-
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beeld gevolgen heeft voor hun kijk op abortus).
Keuzevrijheid voor het individu heeft altijd gevolgen voor anderen. De ChristenUnie mag net zo
goed met een visie komen, zoals links en rechts dat
ook doen. Tegelijk kun je kritisch naar jezelf kijken:
als iets zonde is wil dat niet zeggen dat de overheid
dat meteen bij wet moet gaan verbieden. Jezus
zegt: tarwe en onkruid moeten samen opgroeien,
God zal oordelen. Dat heeft gevolgen voor ons.
Christenen zijn geroepen medemensen lief te hebben en de deugd van tolerantie te betrachten”.
Na de bundel en de DenkWijzer over dit thema, nu
ook nog een cursus. Wat is de meerwaarde daarvan voor een lid of politicus?
“Je krijgt hier de bundel op een presenteerblaadje. En de actualiteit wordt meegenomen in de cursus. Denk aan het debat over ritueel slachten, dat
speelde nadat de bundel uitkwam. Je gaat met
elkaar in gesprek over thema’s en voorbeelden
die ook lokaal relevant zijn - denk aan subsidiëring
van levensbeschouwelijke instellingen. En we gaan
in op het politieke debat. We laten ons snel in de
verdediging drukken als het gaat over vrijheid,
maar na deze cursus hoeft dat niet meer.”

Aanbod

Door Herman Sietsma, hoofdredacteur

“Ik heb een slechte boodschap: het gaat niet door”. U herkent deze woorden van Wiebe Wieling die
aankondigde dat er géén Elfstedentocht kwam. Het was een tegenvaller voor honderdduizenden, maar
met veel sympathie werd de sobere en directe communicatie van de Friezen ontvangen. Zó doen ze dat in
Friesland.
Het vertrouwen van de bevolking in Friese rayonhoofden is aanmerkelijk groter dan dat in de gemiddelde
politicus. Niet dat rayonhoofden democratisch gekozen worden, maar ze genieten aanzien. Met de Friese gemeenschap die zich had ingezet om sneeuw van het ijs te halen en een bestuur dat zijn verantwoordelijkheid
nam, was er sprake van maximaal draagvlak. Het kon niet anders dan dat deze beslissing de juiste was.

Nog één waarschuwing!
Deze summiere communicatie en het nemen van verantwoordelijkheid steekt schril af bij de politieke mores.
Ons land kent veel politici die het hun kiezers naar de zin willen maken. Het is modern om burgers te zien als
klanten en politici willen de zegen van de marktwerking forceren. Ze zetten de spoorwegen op afstand, onder
andere met de Pavlov-prikkel van bonussen voor de directie als de treinen op tijd rijden, alsof mensen alleen
worden gestimuleerd door extra beloning en niet door eigen moraal en ambtsethiek. Vervolgens eisen ze op
hoge toon van de minister dat wissels niet meer bevriezen, dat er nu géén bonussen komen én dat de directies van ProRail en van NS moeten opstappen. Men vindt vanuit de vergaderzaal dat minister Schultz “heeft
gefaald”; de Kamer waarschuwt nog één keer. De minister op haar beurt betreurt alle tegenslag zeer en ja, op
haar beurt vindt ook zij dat de NS-directie geen bonus verdient dit jaar, al gaat ze er niet over.

Indrukwekkende stiptheid NS
Wat is dit voor een circus? De politiek zet eerst de spoorwegen afstand en vervolgens doen de Kamerleden
alsof zij het bedrijf beter kunnen besturen. Ik twijfel aan de oprechtheid van hun opwinding en verdenk hen
van politieke bijbedoelingen. Ik reis zelf veel met de trein en ben onder de indruk van de stiptheid van het NSpersoneel. Ook ik was op vrijdag 3 februari ‘slachtoffer’ van de weersomstandigheden, en de omgeving van
station Woerden, waar we moesten overstappen in bussen die niet kwamen, kan ik uittekenen.
Maar ik ben niet onder de indruk van Kamerleden die hiermee goede sier willen maken. Als burger van dit
land wil ik niet gedegradeerd worden tot verwende consument die weersomstandigheden aan de overheid
toeschrijft. Dezelfde politici die ‘opkomen’ voor de belangen van de treinreiziger laat auto’s met 130 km per
uur scheuren ten koste van tientallen doden en ernstig gewonden en honderden miljoenen euro’s.
Zolang er vraag is, is er aanbod bij veel politici. Maar goed dat ze niet in het bestuur van de Elf Steden zitten.

Actueel aanbod ChristenUnie Opleidingscentrum
Verdieping christelijk-sociale politiek:
Delft, 11 en 25 april, 9 en 23 mei
Samenleving: Gorinchem, 8 en 22 mei
Vrijheid: Barneveld, 9 en 23 mei
Voor meer informatie gaat u naar:
www.opleiding.christenunie.nl
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‘De teloorgang van Europa
wordt gekenmerkt door onmacht,
tegengestelde belangen,
door populisme gegijzelde
democratieën en gemiste kansen’
Niek Vogelaar, pagina 11

DENK MEE OP: www.wi.christenunie.nl

