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Anders en beter: 

een reactie 

MR. DR. JAN PETER BALKENENDE 

De bespreking van mijn boek Anders en beter door Dengerink vraagt om een reac

tie. De kritische kanttekeningen zijn de moeite waard en stellen mij in staat za

ken die mij aan het hart gaan nog eens te stipuleren. Ik teken daarbij aan dat het 

boek dat begin 2002 verscheen inderdaad de neerslag is van inleidingen die ge

houden zijn tijdens te verkiezingsstrijd en gedurende een intensieve campagne. 

Die inleidingen hebben een eigen waarde: zij geven aan in welke richting het 

CDA - dat ik toen in de hoedanigheid van lijsttrekker vertegenwoordigde - wilde 

koersen. Het is een politiek boek en draagt daar bewust alle kenmerken van. 

Het is geen sociaal-filosofische of politiek-theoretische verhandeling. Dan zou 

het boek niet aan zijn doel hebben beantwoord. 

De kanttekeningen die de heer Dengerink plaatst, hebben - als ik het goed zie -

vooral te maken met zijn eigen verwachtingen. Hij verwachtte kennelijkjuist wèl 

een zwaar rechtsfilosofisch verhaal. Zijn bespreking zie ik als een poging en ver

zoek om de discussie over de thema's die ik neerzette op een hoog niveau van abs

tractie te hernemen. Maar daarvoor leende het boek zich niet. In andere boeken 

en artikelen ben ik op vrijwel alle thema's die Dengerink aansnijdt, ingegaan. Zij 

geven verdieping en kleur aan mijn noodzakelijkerwijs beknopte reactie op zijn 

kritiek. Kort zal ik de handschoen oppakken en enkele annotaties maken bij de in

breng van Dengerink. Ik doe dat aan de hand van de driedeling: staat, samenle
ving, markt. 

1_ 

Dengerink constateert een spanning tussen de nadruk die ik leg op verbindende 

en constituerende waarden in de (Nederlandse) samenleving enerzijds en de waar

dering voor verscheidenheid anderzijds. Als ik spreek over verplichtende waarden 

en normen en over de noodzaak van respect constateert hij achtereenvolgens een 

verschraalde burgerlijke moraal en zelfs de neiging om op te gaan in een roman

tisch Volksempfinden dat totalitaire trekken heeft. 

Dat zijn grosse Worte, waarin ik mij totaal niet herken. Ik begrijp ook volstrekt niet 

dat Dengerink deze conclusie trekt. In Anders en beter begrens ik namelijk wel de

gelijk de reikwijdte van de 'verplichtende waarden'. Die grens heeft te maken met 

de notie van de rechtsgemeenschap. Precies dezelfde notie die Dengerink nota bene 

later in zijn bespreking in het spel brengt, als hij het heeft over de staat. 
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Inderdaad de staat is meer dan de overheid. De staat is een rechtsgemeenschap 

van personen (burgers zeggen we in dit geval), instituties, van maatschappelijke 

verbanden en van de overheid. Een gemeenschap veronderstelt dat er iets gemeen

schappelijks is, iets dat verbindt en bindt, en dat zijn inderdaad de waarden die 

ten grondslag liggen aan onze rechtsstaat. De Grondwet is een juridische uitdruk

king van die verplichtende waarden. Wil de staat, wil de rechtsgemeenschap die 

waarden serieus nemen, dan moet zij die ook uitdragen, tot leidraad voor beleid 

nemen en er handen en voeten aan geven, onder andere in het integratiebeleid. 

Respect voor de ander en voor de menselijke waardigheid is zo'n waarde. 

Ik vermag niet in te zien waarom dit burgerlijk (in de zin van begrenzend en wat 

besmuikt) is, evenmin als ik vermag in te zien dat een pleidooi voor bezieling van 

de rechtsgemeenschap totalitair zou zijn. Immers naast de rechtsgemeenschap zijn 

er nog vele andere gemeenschappen: bijvoorbeeld die van de onderneming, van 

de vakbond, de krant, de politieke partij. Zij maken natuurlijk wel deel uit van de 

verplichtende rechtsgemeenschap, maar zij gaan daarin niet op. Integendeel: zij 

hebben een eigen taak en missie, die zich in essentie aan overheidsinvloed ont

trekt en ook moet onttrekken. 

Dengerink ziet de totalitaire trek terugkomen in de eisen die het CDA stelt ten 

aanzien van de inburgering, ook bij gezinsvorming. Dat is een goed voorbeeld. 

Mag ik hem erop wijzen dat migreren naar Nederland meer is dan het ophalen 

van een paspoort of een vergunning? Je gaat deel uitmaken van die rechtsgemeen

schap. In inburgeringscursussen moet dat tot uitdrukking komen door nieuwko

mers bekend te maken met de waarden van de rechtsstaat, zijn - ook specifiek 

Nederlandse - geschiedenis en vormgeving. Inderdaad: aanvaarding van de uit

gangspunten van de rechtsstaat is mijns inziens nodig. Dat heeft niks met Volks

empfinden, maar alles met het algemeen belang, het bonum commune, te maken, dat 

ook Dengerink kennelijk tot leidraad voor het staatsoptreden wil maken. In een 

studie als Investeren in integratie van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA 

is dit alles terecht tamelijk vergaand uitgewerkt. 

Ik wil er in dit verband op wijzen dat gezinsvorming meer is dan een boterbriefje 

halen. Een gezin vormen, betekent dat er verantwoordelijkheden komen: voor de 

partner, voor het gezamenlijk inkomen en voor eventuele kinderen. Hoezo is het 

dan misplaatst om mensen daarvoor toe te rusten en daarin veeleisend te zijn? 

Hoeveel ellende levert het niet op als één van de partners de Nederlandse taal niet 

spreekt, als iemand volkomen afhankelijk is van de 'wederhelft', als kinderen be

ter wegwijs weten in steden en wijken dan de ouders, als er leerachterstanden ont

staan bij de kinderen, als er fricties ontstaan in gezinnen? Over bonum commune ge

sproken! 
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2. 

Dengerink constateert ook onhelderheid over de rol van de overheid in de samenle

ving. Hij constateert bij mij een ambivalente houding als ik spreek over de taken 

van de overheid, met name in relatie tot andere verbanden, waar onder scholen, 

zorginstellingen. Hij stelt terecht vast dat ik de aanbodsturing en - financiering 

wil omvormen tot vraagsturing en - financiering, maar leidt daar dan weer ten on

rechte uit af dat de banden tussen overheid en maatschappelijke organisaties wor

den doorbroken. Elders heeft Dengerink het wel bij het goede eind, namelijk als 

hij constateert dat wat mij betreft de overheid verantwoordelijk is voor de finan

ciële toegankelijkheid en voor het toezien op de kwaliteit van vitale voorzienin

gen in bijvoorbeeld het onderwijs en de zorg. Maar vraagfinanciering staat daar 

helemaal niet aan in de weg! Integendeel: via een gerichte inkomenspolitiek stelt 

de overheid mensen in staat om hun huren te betalen, om kinderopvang te rege

len, om hun zorgpremies te betalen. De overheid zorgt verder voor, onder andere, 

eisen van deugdelijkheid en kwaliteit, voor regionale bereikbaarheid van voorzie

ningen. Dat is consequent christen-democratisch gedacht: het aanbieden van on

derwijs en zorg is geen kerntaak van de overheid. Het initiatief is aan burgers en 

hun instellingen en daarbij past vraagfinanciering. In Publieke gerechtigheid, een 

boek van het WI waar Dengerink vaak positief naar verwijst, zijn de redenen voor 

een dergelijke politieke koers zo'n tien jaar geleden al uiteengezet. De overheid 

dient te waken over toegankelijkheid in financiële, geografische en kwalitatieve 

zin, maar moet daarbij het initiatief zoveel mogelijk aan mensen en hun instellin

gen zelf overlaten. Van het doorsnijden van banden tussen overheid en maat

schappelijke organisaties is dus geen enkele sprake. Hier is dus bij Dengerink spra
ke van een misvatting. 

3. 

Over de rol van de markt kan ik kort zijn. De markt is natuurlijk veel meer dan een 

allocatiemechanisme. In het economische verkeer gaat het om meer dan geld en 

winst. Het gaat ook om vertrouwen, om verantwoord ondernemen, om een goed 

personeelsbeleid, de aandacht voor de combinatie van gezin en werk, van mantel

zorg en arbeidstijden. Daarover is de afgelopen jaren zoveel geschreven door men

sen uit christen-democratische kring (waaronder ikzelf), dat ik gaarne naar die 
bronnen verwijs. 

Mr. dr. JP. Balkenende is minister-president 
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