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ACTUALITEIT
Het kabinet gelooft meer in
Sinterklaas dan in Jozef
door Arjen Siegmann
De auteur is stafmedewerker van het Wetenschappelijk Instituut voor het cda.

dezelfde sinterklaaslessen toegepast op de
landsbegroting. Het overheersende beeld is
dat van een kabinet dat zijn eigen successen
wil benadrukken en daarnaast veel kleine uitgaven en lastenverlichtingen doet. Het deelt
uit, zodat iedereen wat plezier heeft.
Dat Sinterklaas een slechte inspiratiebron is
voor het landsbestuur blijkt echter uit het ad-

Het kabinet legt in de jongste mil
joenennota meer geloof aan de dag
in Sinterklaas dan aan de struc
turele hervormingsprincipes van
Jozef. Serieuze politiek richt zich
niet in eerste instantie op het rond
strooien van cadeautjes aan de kie
zer, maar op het bewaken van het
landsbelang.

vies van de Raad van State over de Miljoenennota 2017: de aanpak van de arbeidsmarkt is
niet effectief, een noodzakelijke hervorming
van het belastingstelsel blijft uit, en er ontbreekt een ‘concreet, consistent en geloofwaardig beleid voor het klimaat voor de langere termijn’.
* * *
Christendemocraten laten zich graag inspireren door goede voorbeelden van bestuur en
medemenselijkheid. De mens is waardevol en
tot alle goeds in staat. Ook tot alle kwaads, en

Als ouders van opgroeiende kinderen leer je

daarom zijn goed bestuur en publiek leider-

het snel af om je kinderen grote, nuttige ca-

schap nodig. Er zijn problemen die de kring

deaus te geven. Als het ene kind één duur

van mensen te boven gaan en de overheid

cadeau krijgt en de anderen veel kleine ca-

neemt verantwoordelijkheid waar het nodig

deaus, dan voelt het eerste kind zich toch te-

is. Dit roept een analogie op met een verhaal

kortgedaan. Kwantiteit is nu eenmaal makke-

uit de Bijbel.

lijker te herkennen dan kwaliteit. Als ouders

In het verhaal van Jozef (Genesis 37-47) legt

leer je dit snel, en je zorgt dat het plezier van

Jozef een droom van de Farao van Egypte uit:

sinterklaasavond niet door de cognitieve dis-

zeven vette jaren zouden gevolgd gaan wor-

torties van kinderen aangetast wordt. Ieder-

den door zeven magere jaren van hongers-

een een gelijk aantal, niet te dure cadeaus en

nood. De Farao is zo onder de indruk dat hij

genoeg pepernoten met schuimpjes. De

Jozef direct aanstelt als onderkoning en hem

avond moet wel gezellig zijn.

opdracht geeft om maatregelen te treffen te-

Het kabinet heeft in de jongste miljoenennota

gen de komende hongersnood. Jozef gaat
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krachtdadig aan de slag door twintig procent

slagen en de overheidsbegroting is op orde,

van de oogsten te heffen van het volk en dit op

wat doen we dan? Leuke dingen voor de men-

te slaan in enorme graanschuren. Door deze

sen?

structurele hervorming van de Egyptische
economie worden de voorwaarden geschapen

* * *
Een visie op het doel van economische ont-

om te kunnen overleven in de magere jaren.

wikkeling moet volgen uit een mensbeeld.

Zelfs zonder de profetische gaven van Jozef

Zoals dat de mens zijn doel vindt in de bete-

kan onze regering ook al een paar problemen

kenis voor zijn medemensen. Een gezonde

zien aankomen, getuige de analyse van de

Nederlandse economie maakt betekenisvol

Raad van State. Hoe zou in deze tijd een jozef-

samenleven mogelijk, en vergroot de moge-

strategie eruitzien? Die zou ten eerste niet

lijkheden die wij kunnen bieden aan elkaar en

kijken naar de meevallers, maar naar de on-

aan anderen. Mensen die dankzij een gezon-

derliggende patronen en structuur. Zijn we

de economie elkaar kunnen ondersteunen.

voorbereid op magere jaren? Verhult de klei-

Mensen die zicht krijgen op hun eigen moge-

ne economische opleving van het afgelopen

lijkheden om ook weer anderen te helpen, in

jaar niet een onderliggend probleem? Ten

het gezin, werkkring en sociale omgeving.

tweede zou het een concreet probleem aan-

Sinterklaas laat zich enkel leiden door de di-

pakken dat de eigen mogelijkheden van bur-

recte wensen op het verlanglijstje en blijft

gers te boven gaat.

daarom tot op vandaag populair. De parallel

Ten slotte zouden onze bestuurders zich be-

met het verwerven van de kiezersgunst ligt

wust moeten zijn van het doel van economi-

voor de hand. Maar daarin schuilt precies het

sche ontwikkeling. Het concept van het bruto

gevaar. Alleen als politici gedreven worden

binnenlands product en zijn voorlopers zijn

door intrinsieke motivatie voor het welzijn op

ontwikkeld om de capaciteit voor oorlogvoe-

de langere termijn kan onze democratie blij-

ring inzichtelijk te maken. Zo konden de

ven functioneren. De landeigenaren in Egyp-

Engelsen in de zeventiende

te zouden niet uit zichzelf

eeuw berekenen dat zij meer

gestemd hebben op een on-

konden opbrengen dan de
Franse en Nederlandse economie en dus de oorlog zouden winnen. Keynes schreef
in 1940 het pamflet ‘How to
pay for the war’, dat vergelijkbare berekeningen maakte. Maar waar dient de economische groei voor in deze
tijd? Jozef bereidde door zijn

Serieuze
politiek
richt zich op
het lands
belang

hervormingen de weg voor

derkoning die twintig procent belasting wil heffen op
de oogst in de vette jaren.
Maar toch was deze impopulaire en ingrijpende maat
regel de sleutel voor overleven op de langere termijn.
Serieuze politiek richt zich
niet in eerste instantie op de
kiezer, maar op het landsbelang. Laat het kabinet liever

het overleven van het volk Israël in Egypte. In

wat pessimistischer zijn over de toekomst

onze tijd kan de vraag gesteld worden naar

dan zich verdringen om op verkiezingsdag

het doel van onze welvaart. Als hervormingen

als vriendelijke oude man te mogen acteren.
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