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ER GAAT VEEL GOED ZONDER DE OVERHEID 
Waarom het CDA een bril voor de slechtziende moet zijn 
 
Binnen een maand had het straatteam me bereikt met een stencil in de brievenbus. In 
het Zuid-Hollandse Gouda proberen diverse wijk- en straatteams de buurt op 
enthousiaste wijze op te fleuren en in beweging te krijgen. Maar veel ideeën belanden 
in de prullenbak omdat de politiek de wijkteams weinig ruimte geeft. En daarom is er 
irritatie en onbegrip. In Werkendam zien we hetzelfde: de gemeenteraad vergaderde 
over het sluiten van het ‘belangrijke’ milieustation maar geen inwoner liet zich horen 
noch zien. Nog curieuzer: een gegoede burger liet zich verleiden tot de uitspraak dat, 
als de provincie zou worden opgeheven, hij er niets van zou merken. De irritatie uit 
Gouda, de vergadering in Werkendam en de opmerking van de burger illustreren dat 
de samenleving en de politiek een andere kant op kijken. Ik stel de vraag: hoe kan dat? 
Wat is de taak van de overheid? In dit essay analyseer ik het politiek handelen van de 
christendemocratie in een postmoderne samenleving en geef ik een visie, aan de hand 
van een tweetal navrante voorbeelden, wat het CDA wel en niet moet doen. 
 
‘Bril voor den slechtziende’ – de visie van de christendemocratie 
Waarom en waartoe bedrijven wij politiek? Is politiek, zoals Lasswell stelde, het antwoord op 
de vraag wie wat wanneer en hoe krijgt? (Lasswell, 1990) Het christendemocratische 
gedachtegoed gaat zonder meer uit van de premisse dat God de mens in de Hof gezet heeft 
om de aarde te bebouwen en te bewaren. De tragiek van de zondeval leidde ertoe dat de 
aarde vervloekt en de mens aan het werk gezet werd. Uit het Paradijs klonk: de kop van de 
slang zal vermorzeld worden, nog even, dan zal alles nieuw worden. God schonk een 
dienares, de staat, om het kwade te beteugelen en het goede te bevorderen ten einde dat wij 
een stil en gerust leven kunnen leiden. De grote leider van de ‘kleine luyden’, Abraham 
Kuyper omschreef dat zo: “De Staat is gelijk elk chirurgisch verband een redmiddel, dat niet 
een integreerend deel van het lichaam vormt, maar er bij komt, er aan wordt toegevoegd, en 
het behoedt en redt. (…) De Staat is als de bril voor den slechtziende, als de gehoorbuis 
voor den doove, als het stalen korset voor den verlamde; en niets is er, dat de kreupele, de 
blinde, de doove, de lamme zoo hoog waardeert, als juist kruk, bril, gehoorbuis en machinaal 
korset.” (Kuyper, 1915) De christendemocratie wil met haar politiek handelen antwoord te 
geven op de oproep van de Schepper. Christendemocraten dienen een hoger doel, niet die 
van de mens, de markt of de staat, maar die van het Koninkrijk Gods. Alles zal nieuw 
worden: de tijd is een onderbreking van de eeuwigheid. Augustinus verwoordde dat zo: “Nos 
sumus tempora: quales sumus, talia sunt tempora” (Augustinus, 2010). In dat licht leven wij, 
in dat licht bedrijven wij politiek. Omdat mensen onderweg zijn, hebben ze bakens nodig. Die 
bakens vindt de christendemocratie niet in de mens of het getal, maar in de autoriteit van de 
inspiratiebron. Het CDA laat zich, als volkspartij, door ‘het Goede Nieuws van God aan de 
mensen’ leiden (CDA, 1993). De christendemocratie streeft naar een samenleving waarin 
gerechtigheid gestalte krijgt, de mens vrijheid en verantwoordelijkheid kan beleven en waarin 
het welzijn van allen wordt gediend. Het CDA verwacht van de overheid dat zij haar 
kerntaken op zorgvuldige wijze ter hand neemt en dat het beleid op sociale principes 
gebaseerd is. Daarnaast ziet het CDA graag dat de overheid verantwoordelijkheden spreidt, 
bureaucratie mijdt en individuen gelegenheid geeft tot hun recht te laten komen. Het CDA wil 
een verantwoord optredende overheid die voorkomt dat onze samenleving haar eigen 
welvaart vergroot ten koste van anderen (CDA, 1993). Daarmee wordt het welzijn van de 
mensen gediend en de toekomst vormgegeven. Ieder mens heeft eeuwigheidswaarde en 
daarom zet de christendemocratie zich in op het gezamenlijk bevorderen van het algemeen 
welzijn. Solidariteit wordt uitgewerkt in het erkennen van verantwoordelijkheden van mensen 
en organisaties (Woldering, 2003). Zo stimuleert de overheid participatie en ontplooiing en 
kan het mensen aanspreken op gedrag. Het individu draagt verantwoordelijkheid (als ouder), 
maar draagt het ook weer af (als werknemer). Het onderweg-zijn is niet vrijblijvend, de 
christendemocratie wijst op de plicht de aarde intact te laten voor volgende generaties en het 
rentmeesterlijk beheren van de kosmos en historisch-cultureel erfgoed. 



 
Samenleving van wezen 
Politiek handelen is een ambacht. Niet iedereen die het alfabet kent, kan een sonnet 
schrijven dat bepaalde competenties vereist. Politiek is het ondersteunen van mensen die 
onderweg zijn. Hoe kan het dat zoveel mensen ‘slechtziend’ zijn, als het gaat om het zicht op 
de overheid? Hoe kan het dat een Amsterdammer zich afvraagt waar de overheid is? Wie 
zich van de inhoud van de rubriek ‘ingezonden brieven’ vergewist, kan zich niet aan de 
indruk onttrekken dat burgers gefrustreerd zijn. Gefrustreerd over jarenlange 
bestemmingsplanprocedures, de ondoorzichtigheid van overheidsbestedingen en de 
afwezigheid van de overheid. De boosheid, de vervreemding is niet geheel onverklaarbaar. 
Mensen vertrouwen de overheid niet meer. De positie van burgers is door ontzuiling en 
individualisering drastisch gewijzigd. De burger is niet langer onderdaan (jaren ‘50) of 
individu (jaren ‘70) of consument (jaren ‘90): de burger anno 2011 is assertief en calculerend. 
Niet alleen ontkerstening maar voornamelijk het zich losmaken van de sociale zuilstructuren 
is cruciaal gebleken. De opkomst van massamedia versterkten dit: mensen kwamen met 
andere meningen en levensstijlen in aanraking. Zuilen erodeerden en gaven de aanzet tot 
ontwikkeling van miljoenen individuen. De 21-eeuwse samenleving is een egocentrische 
samenleving: u moet jong blijven, u kunt oneindig en onbezorgd op vakantie, u bent tegen de 
dood verzekerd. ‘De mens is God!’, horen we. Een vrouw van 63 jaar krijgt een baby. 
Verleidelijk te zeggen: mooi, na de superioriteit van de markt (19e eeuw), na de superioriteit 
van de staat (20e eeuw): het individu centraal (Buijs, 2011). Maar hoewel het 
postmodernisme het individu in staat stelt zich te ontplooien, is de mens, ondanks 
assertiviteitstrainingen, eenzaam en de samenleving, achter billboards, verweesd. Sloeg 
Fortuyn met ‘De verweesde samenleving’ niet de spijker op de kop? “Overvloed aan 
consumptiemogelijkheden en –artikelen, overvloed aan ideeën en opvattingen, overvloed 
aan informatie over de wereld in al haar uithoeken, overvloed aan kennis, overvloed aan 
kwaad en liefde, overvloed, overvloed… En te midden van al deze overvloed een knagende 
leegte: verveling. We leven in een tijd zonder richting, zonder ideologieën, zonder 
aansprekende ideeën, zonder vaders en moeders, kortom in een samenleving van wezen.”  
 
De overheid is daar debet aan. In de jaren ’70 begon de overheid zich af te vragen hoe 
overheidsgeld werd besteed. Er kwamen raden van toezicht en werd opdracht gegeven tot 
overdreven rapportages. CDA-er Buijs zei heel treffend: “… de banken, vaak begonnen als 
onderlinge leenbanken van groepen burgers, een typisch ‘civil society’-initiatief. In de 
afgelopen decennia is men zichzelf echter gaan beschouwen als commerciële organisatie en 
ging men bovendien alle aandacht richten op de aandeelhouderswaarde, ten koste van de 
dienst aan wat inmiddels ook al ‘klanten’ waren gaan heten.” (Buijs, 2011) De burger zag het 
verschil tussen de gemeente en de woningstichting niet meer (Van Dijk, 2011). Stichtingen 
verstatelijkten en initiatieven bloedden dood op ingewikkelde procedures. De burger zag 
door wildgroei aan bureaucratie de overheid niet meer. De politiek had het nauwelijks in de 
gaten. Zij vergaderden en vergaderden, tot zij tot hun vaderen vergaderd zijn, verzuchtte de 
‘rode’ predikant Buskes. Vaak ziet de politiek de burger niet. Of de politiek ziet zichzelf als 
vakbond die belangen van burgers - schijnbaar synoniem voor kiezers - behartigt. Erger is 
het als de overheid de burger ziet als consument. Een sterk staaltje contracttheoretisch 
denken, hoewel eenzijdig want omgekeerd lijken er meer meesters in de rechten dan 
meesters in de plichten te zijn. De volksvertegenwoordiger lijkt consultant, die allerlei wensen 
en eisen voorbij ziet komen en naar ampel beraad een nimmer door allen gedeelde 
beslissing neemt. Wie naar Kamerdebatten kijkt, of politieke analisten hoort, kan zich niet 
aan de indruk onttrekken dat het een spel is, waarbij niet meedoen maar scoren belangrijker 
is dan winnen. Een verdeelsessie: wij dit, zij dat. De interesse voor opiniepeilingen en de 
gevechten om een plek aan tafel bij de actualiteitenprogramma’s wekken de indruk dat er 
veel op het spel staat. Het is verheugend dat politiek leeft, dat tweets belangrijk zijn in radio- 
en televisie-uitzendingen. Het is de vraag of de aandacht gerechtvaardigd is en of de 
Kamers zich met het goede bezighouden. Ziet de politiek zichzelf als vader, als moeder van 
het huisgezin van de Nederlandse samenleving? Wat zegt het over een land als er 



bestuurders zijn die er allerlei affaires op nahouden, veroordeeld zijn voor mishandeling of 
elkaar en public uitschelden? Zijn het niet symptomen van de Zeitgeist, die het individu en 
zijn geneugten voorop stelt? Het CDA kan geruisloos het zicht op de Eeuwige laten 
vertroebelen. Want mag het CDA over de tijd naar de eeuwigheid kijken? Proberen 
christendemocratische bestuurders ‘een bril voor de slechtziende’ te zijn? Of spelen ze mee 
door het regering- of collegestandpunt of het standpunt van eigen electoraat te verdedigen? 
Ik laat aan de hand van twee voorbeelden zien dat er, als het gaat over het dienen van het 
komende Koninkrijk, minder goede verhalen naar huis zijn te schrijven. 
 
WK-bid 
De overheid is rentmeester van de rechtstaat, de kellenaar van de samenleving. Volgens 
Benedictus (patroonheilige van Europa) dient een kellenaar wijs en niet verkwistend te zijn 
(Benedictus, 1997). De vraag is of de overheid, het CDA, dat is. De poging van Nederland en 
België om het Wereldkampioenschap Voetbal 2018 naar de Lage Landen te halen, heeft de 
Nederlandse regering 10 tot 12 miljoen euro gekost. De Wereldvoetbalbond zou vrijgesteld 
worden van btw op alle aankopen en transacties die de bond hier zou doen. Zelfs op de 
kaartverkoop, aan het eind van de keten, terwijl de bond ook in al zijn zaken met andere 
bedrijven geen btw zou afdragen. Het btw-stelsel zou, als het ware, even niet van toepassing 
zijn. Het kabinet gaf aan dat de vrijstelling van btw mogelijk in strijd zou zijn met 
internationale verdragen maar daarom beloofde het kabinet de FIFA het hele bedrag terug te 
zullen betalen. Het is de vraag of het tot het takenpakket van de overheid behoort een 
dergelijk event te organiseren. Waarom hielden ook CDA-politici zich hiermee bezig? We 
kunnen ook redeneren: de markt organiseert het event, de overheid houdt zich slechts bezig 
met de openbare orde, regelgeving en summiere citymarketing. Laten we dit even buiten 
beschouwing, zien we af van het onwaarschijnlijke bedrag en de weinig succesvolle uitkomst 
van het bid en plaatsen we vraagtekens bij de randvoorwaarden waaronder de FIFA wilde 
werken en het standpunt van de regering. De Nederlandse overheid draagt zorg voor allerlei 
zaken als rechtspraak, politie, wegennet, bijstand, zorg. Meestal hebben ze betrekking op 
(semi-)publieke goederen, zijnde niet uitsluitbaar en niet rivaliserend. Taken die burgers niet 
op zich kunnen of willen nemen: aanleg van dijken, schone lucht, infrastructuur. Inwoners 
van het Koninkrijk der Nederlanden betalen mee aan deze goederen en activiteiten van de 
overheid door belastingen, zoals de btw. De vraag is, of de overheid met de WK-bid het 
‘goede’ dient. Ook is het de vraag of de WK-bid gefinancierd mag worden met geld, wat tot 
nut en vrede van goede burgers moet dienen. Ik laat de vraag of het de komst van het 
komende Koninkrijk bevordert gemakshalve achterwege. 
 
Vastgeketend als een dier 
In casu het WK-bid is het vraagstuk dusdanig existentieel dat we ons moeten afvragen of de 
overheid zich er mee bezig mag houden. In onderliggende casus, over de 18-jarige Brandon 
van Ingen is het niet zozeer de vraag of de overheid zich ermee bezig moet houden, maar 
meer subsidiair welke overheid en op welke manier. In januari 2011 domineerde Brandon 
enkele dagen de voorpagina’s, nadat zijn moeder alarm had geslagen over de manier 
waarop haar zoon behandeld werd. Brandon woonde in ’s Heeren Loo te Ermelo, een 
instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. In 2007 besloot de instelling hem 
elke dag met een tuigje en een riem aan de muur te ketenen vanwege de complexe en 
uitzonderlijke psychiatrische problematiek. Volgens zijn moeder was haar zoon al drie jaar 
niet buiten geweest. Het EO-programma ‘Uitgesproken’ maakte een schrijnende reportage, 
die aanzet bleek te zijn voor een maatschappelijke discussie. Opinieleiders en hulpverleners 
lieten zich verleiden tot uitspraken als ‘afschuwelijk’, ‘krijg hiervan een knoop in mijn maag’ 
en ‘elke dag dat dit duurt, is een dag te lang’. De instelling liet in een verklaring weten dat de 
uitzonderlijke complexe problematiek ertoe leidde dat bij Brandon structureel 
vrijheidsbeperkende middelen en maatregelen worden toegepast. De Inspectie vond de zorg 
‘zorgvuldig en verantwoord’. Ondanks de standpunten van deze instanties, vond ook het 
CDA een spoeddebat noodzakelijk. Kamerleden lijken individuele gevallen aantrekkelijk te 
vinden om statements te maken, waarbij het meegenomen is dat de camera’s aanstaan. 



Daar gelaten dat een individu in sommige gevallen representatief is voor een grote(re) groep, 
moet het CDA zich afvragen of een spoeddebat in de plenaire zaal tot de instrumenten 
behoort om dergelijke gevallen op te lossen. Kuypers soevereiniteit in eigen kring 
rechtvaardigt het verantwoordelijkheden zo dicht mogelijk bij de burgers te leggen (Kuyper, 
1898). In het geval van Brandon is de zorginstelling verantwoordelijk. Het systeem kent 
allerlei controlemechanismen, waardoor Den Haag hooguit behoeft toe te zien op juiste 
werking van de overheidsorganen. Kan een CDA-kamerlid in een onderhavige problematiek 
vanuit het Kamergebouw het verschil maken? De politiek is frequent diep geschokt. 
Geschokt over de brand in Moerdijk, de situatie van Brandon, het tekort aan strooizout. Los 
je dat op met een spoeddebat? Als het gedrag van politici aanleiding geeft deze vraag 
positief te beantwoorden, lijkt de omschrijving van de geest der eeuw gerechtvaardigd. De 
postmoderne mens wil alle risico’s uitsluiten en als het individu dat zelf niet kan, wijst het 
naar de overheid. Als mensen op verantwoordelijkheid worden aangesproken dan is het 
opeens de taak van de overheid. Maar, de moeder zocht geen contact met de Inspectie, 
noch met het ministerie. Wel met de EO, die het tot haar missie rekent mensen in contact 
met Jezus te brengen. De vraag aan het CDA is: is het spoeddebat ‘de bril voor de 
slechtziende’? 
 
’t Oog omhoog 
Het zijn fundamentele vragen. Het is fundamenteel: wij willen uiteindelijk verantwoordelijk 
met de opdracht van de Schepper omgaan. We willen solidair zijn met elkaar en de 
Schepping, omdat we rentmeester van de inspiratiebron, die ons ‘Saevis tranquillus in undis’ 
maakt, zijn. Het CDA is een partij die beseft op de schouders van het voorgeslacht te staan, 
het weet dat het belangrijk is verworvenheden intact te laten en niet al te snel mee te gaan 
met vernieuwingen maar desondanks wil anticiperen op de problemen over vijftig jaar. 
Enerzijds voer ik een pleidooi dat de overheid niet de eerste, laat staan de enige oplossing 
is. Daarom stelt een christendemocraat bij het bedrijven van politiek vragen. (a) Bevordert 
het de reis naar het komende Koninkrijk? (b) Is het een staatstaak? Zo ja, welke overheid 
komt het dichtst bij het probleem? (c) Kunnen burgers betrokken worden die het geheel of 
gedeeltelijk zelf oplossen? Het betekent afstand doen van de monopolypositie: het wijkteam 
in Gouda, wat een verzoek doet om voor 250 euro de straat aan te kleden, krijgt dat. Voor 
militaire missies naar het oosten, bedanken we zachtmoedig. Het christendemocratische 
gedachtegoed geeft er alle aanleiding toe oplossingen zo dicht mogelijk bij huis te zoeken. 
Wij vragen ons eerst af of mensen het zelf kunnen (Pieper, 2010) Ruimte durven geven aan 
mensen om te excelleren maar ook moed tonen om verschijnselen die de komst van het 
komende Koninkrijk hinderen uit te schakelen, door bijvoorbeeld af te rekenen met het 
gedoogbeleid omtrent drugs. ‘Nee’ durven zeggen. Nee, daar gaan wij niet over. Nee, dat 
weten wij niet. Nee, aan dat spoeddebat doet het CDA niet mee. Wij willen solidair zijn met 
de zwakken en dat we zijn niet met de graaiende elite. Het CDA geeft antwoord op het 
Evangelie en de samenleving. Niet door referenda en het organiseren van 
inspraakmomenten maar door koffie te schenken, ook buiten campagnetijd. Misschien 
belangrijker dan het geven van antwoorden, is het stellen van goede vragen.  
 
Dit betoog is geen appèl op de christendemocratie, te meer op christendemocraten. “You 
must be the change you want to see in the world,” zei Ghandi. Geef het goede voorbeeld, 
durf tegen de stroom in te roeien. Politiek bedrijven is het ondersteunen van mensen die 
onderweg zijn. Dat betekent dat we ons, van Godswege, mogen inzetten voor orde en justitie 
maar ook dat we solidair moeten zijn voor slechtzienden en slechthorenden. Om in de 
beeldspraak van Kuyper te blijven: wees zuinig op de bril, reinig regelmatig de glazen en 
controleer de sterkte van de ogen. Ook bij degenen, die denken geen optisch instrument 
nodig te hebben. In onze samenleving ontbeert een stoere vader die zijn kinderen stimuleert 
talenten te gebruiken en een liefdevolle moeder, aan wie de kinderen hun verhaal kwijt 
kunnen. Laat het CDA die rollen op zich nemen: ‘reizigers’ aanspreken op 
verantwoordelijkheden en een toevluchtsoord zijn voor allen, die daarnaar op zoek zijn. 
Laten we een vergezicht naar de eeuwigheid schilderen om de hyperigheid en mediacratie 



tegenwicht te bieden. Laten we niet gefocust zijn op getallen en over onze schaduw stappen. 
Als we onderweg mensen tegenkomen, laten we dan een arm om ze heen slaan. Laten we 
ervoor zorgen dat te midden van de duisternis ons licht functioneel is. Laat ons de moed 
persisteren weg te lopen, daar waar gerommeld wordt, maar ook te blijven staan daar waar 
een lamme of een blinde om een hand of een voet vraagt. Want we mogen niet vergeten dat 
we onderweg zijn naar een Koninkrijk, waarvan de Heer’ zei dat ‘het niet door kracht noch 
door geweld, maar door Mijn Geest’ tot stand zal komen. Laten we politiek bedrijven als ware 
het een pelgrimage met “’t oog omhoog, ’t hart naar boven, want hier beneden is het niet” 
(Van Lodenstein, 1998). 
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