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Koopzondagen moeten decentraal
worden geregeld [2]
Nee, als de zondagsrust in het geding is,
moet het CDA landelijk kleur bekennen
door Jan-Renger Harwig
De auteur is fractievoorzitter namens het CDA in
Zoetermeer.

* * *
Het Sociaal en Cultureel Planbureau publiceert elk kwartaal Burgerperspectieven, een
rapportage over de gedachten en gevoelens
van de Nederlanders over hun samenleving,

Enkele weken geleden is de Eerste Kamer ak-

de politiek, de economie en Europa. Vanaf

koord gegaan met een wetsvoorstel waarin

het begin van deze reeks, in 2008, scoort het

wordt geregeld dat koopzondagen volledig

thema ‘samenleven’ een topklassering, en

aan de gemeenten worden overgelaten, zon-

dan zowel als het gaat om probleembesef als

der enig kader of randvoorwaarden. Daar-

om trots. Waarden en normen zijn belangrijk

mee wordt het uitgangspunt van de Winkel-

voor ons. Het houdt ons bezig hoe we samen-

tijdenwet dat winkels in principe op zondag

leven met elkaar, hoe we met elkaar omgaan

dicht zijn, de nek omgedraaid. Tot mijn stom-

en of we solidair zijn. Dit zijn natuurlijk bij

me verbazing heeft een meerderheid van de

uitstek vragen waar de christendemocratie

cda-Eerste Kamerfractie voor gestemd. Het

antwoorden op kan geven. En dan moeten we

moet niet veel gekker worden! Juist op dit

dus niet zwijgen.

soort thema’s moet het cda smoel tonen en

Juist dit gedachtegoed moet doorslagge-

kleur bekennen. Het cda is immers een par-

vend zijn in een discussie over de koop-

tij die haar inspiratie haalt uit de Bijbel. In

zondagen. Een prima kans om een princi-

het scheppingsverhaal wordt duidelijk dat

pieel cda-geluid te laten horen en ervoor te

God een rustmoment, een adempauze heeft

zorgen dat koopzondagen landelijk onder

ingebouwd in het leven. Een moment om te

strikte randvoorwaarden, en maximaal voor

rusten, gezellig samen te zijn met gezin, fa-

twaalf zondagen, worden geregeld. Dit prin-

milie en vrienden, en naar de kerk te gaan.

cipiële geluid is gelukkig verankerd in ons

Heerlijk om niet altijd maar te hoeven ‘ren-

laatste cda-verkiezingsprogramma, waarin

nen, springen, vliegen, duiken, vallen, op-

staat dat het cda misbruik van de Winkel-

staan en weer doorgaan’. We willen toch geen

tijdenwet aanpakt en dat aan gemeenten

slaaf worden van de 24 uurseconomie?

maximaal twaalf koopzondagen kunnen
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worden toegestaan. Juist op dit punt is

Ik ben geen Don Quichot die herbergen aan-

het van belang dat dit landelijk eenduidig

ziet voor kastelen, windmolens voor reuzen

wordt geregeld. Landelijk kleur bekennen!

en een kudde schapen voor een leger. Ik ben

En dat het niet decentraal wordt overgelaten aan de lokale politiek.
Er speelt nog een ander, om het maar eens
deftig te zeggen, werelds belang. De plaatselijke winkeliers en de wijkwinkelcentra zijn
helemaal niet blij met de verruiming van de
openingstijden. Het is sowieso al moeilijk
om het hoofd boven water te houden in deze
tijden van economische recessie, maar als

Ik ben geen Don Quichot die
windmolens aanziet voor reuzen. Ik ben wel iemand die de
politiek in is gegaan omdat hij
trots is op ons christendemocratisch gedachtegoed

je dan ook nog eens wordt blootgesteld aan
de moordende concurrentie van grootwin-

wel iemand die de politiek in is gegaan om-

kelbedrijven en supermarktketens, 24 uur

dat hij trots is op ons christendemocratisch

per dag en 7 dagen per week, dan wordt het

gedachtegoed. We hebben goud op de plank

moeilijk. Dit soort signalen spelen een be-

liggen. Laten we het dan alsjeblieft ook ge-

langrijke rol in de discussie hierover in Zoe-

bruiken. Uiteraard niet om predikend rond

termeer, en ik hoor dit door het hele land

te gaan in ons mooie land. Meestal moeten we

heen. Daar komt nog bij dat in het politieke

gewoon hard werken, de handen uit de mou-

debat door liberalen vaak wordt geroepen

wen steken en praktische politiek bedrijven.

dat er sprake is van keuzevrijheid: het is toch

Maar als zich dan die momenten voordoen

immers aan de ondernemer zelf om te bepa-

die ertoe doen, moeten we onze principes la-

len of hij/zij opengaat? Maar dat is natuur-

ten horen. Kleur bekennen! Dat is het enige

lijk een drogreden. Als iedereen om je heen

wat telt. En ik ben er bovendien van over-

opengaat op zondag, is er weinig ruimte om

tuigd dat we dan op de langere termijn ook

dit zelf niet te doen. Er moet immers omzet

weer een belangrijke rol van betekenis gaan

gedraaid worden, anders ga je kopje onder.

spelen, en niet blijven steken op veertien of

De discussie over de koopzondagen was

vijftien zetels in de peilingen. Herkenbaar,

een uitgelezen mogelijkheid om helder en

betrouwbaar, praktisch en ideologisch. Geen

koersvast aan te geven dat het cda een partij

stereotype van een idealist, een dwaze held

is die opkomt voor het midden- en kleinbe-

die zich met zijn goede bedoelingen maar

drijf, de plaatselijke winkeliers en de wijk-

onpraktische daden min of meer belachelijk

winkelcentra.

maakt. Wel een idealist die met beide benen

* * *
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in de maatschappij staat.

