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Een l{ritiek op 

'Anders en beter' van 

Jan Peter Balkenende 

DR. JAN DENGERINK 

Jan Dengerink, emeritus hoogleraar Reformatische Wijsbegeerte, opent de ideo

logische discussie over Anders en beter, waarin lijsttrekker Jan Peter Balkenende 

ten behoeve van de verkiezingen de nieuwe CDA-visie op de samenleving en de 

rol van de overheid heeft uitgediept. Dengerink ontwaart in de opvattingen van 

Balkenende spanningen. Bij de bespreking van het 'waarden en normen' -thema 

is er spanning tussen aan de ene kant de wat naar nationalisme neigende na

druk op de samenleving als een verplichtende eenheid ('Nederlandse waarden 

en normen') en aan de andere kant de waardering voor de samenleving in al 

haar verscheidenheid. Balkenendes voorkeur lijkt hier uit te gaan naar de eer

ste pool. Daardoor blijft hij steken in een burgerlijke moraal en blijkt hij onvol

doende gewapend tegen typisch nationalistische en zelfs staatstotalitaire 

verleidingen. In het boek is van een herkenbare doorwerking van de joods

christelijke traditie nauwelijks sprake. Bij Balkenendes bespreking van de taak 

van de overheid openbaart zich een tweede spanningsveld: tussen passages 

waarin de overheid een opvallend zware interveniërende rol krijgt en die waar

in pleidooien te vinden zijn voor een radicaal terugtredende overheid. 

Opvallend genoeg lijkt hier - en dat staat haaks op de keuze in het eerste span· 

ningsveld - de voorkeur uit te gaan naar de tweede pool, een sterk beperkte taak 

voor de overheid. Dengerink treft hier een visie met uitgesproken liberale trek

ken aan. Hier wreekt zich dat Balkenende, tot de verbazing van Dengerink, geen 

blijk geeft zich op te stellen in de traditie van het christelijk-sociaal denken. 

Een repliek van Balkenende op de kritiek treft u direct na dit artikel aan. 

Anders en beter' is de titel van het inmiddels waarschijnlijk wijd verspreide en veel ge

lezen boek van Jan Peter Balkenende. Het is de neerslag van een vijftal, in het voor

jaar van 2002 gehouden, lezingen voor een voor de toekomst van het CDA belangrij

ke groep van jongeren uit diverse organisaties, alsmede zijn Schmelzerlezing. Deze 

zijn, zoals hij in het voorwoord stelt, bedoeld als een uitdieping van de CDA-visie op 

de samenleving en de rol van de overheid. Balkenende heeft zijn boek het licht doen 

zien op persoonlijke titel. Uit de toonzetting van het geheel blijkt echter, dat hij 

daarin voortdurend als voorman van het CDA aan het woord is. Een en ander is vol

doende reden om daarop enigszins uitvoerig in te gaan. Dit is echter geen eenvoud i-
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Met deze beperkte 

invulling blijft 

Balkenende in feite 

steken in een bur

gerlijke moraal 

ge zaak. Balkenende snijdt veel zaken aan. Probleem daarbij is dat hij regelmatig 

fundamentele uitspraken doet, terwijl niet altijd, althans voor schrijver dezes, dui

delijk is, wat hij daarmee inhoudelijk, zakelijk bedoelt en hoe zij zich onderling ver

houden, alsook dat soms sprake is van tegengestelde tendensen. 

Dit betekent, dat het niet zinvol is de bespreking te beperken tot een analyse. Dit 

is ook de strekking van de ondertitel van deze bijdrage. Veeleer moet geprobeerd 

worden in een reële uitwisseling van gedachten tot grotere duidelijkheid te ko

men, alsook wegen aan te geven, die mogelijk leiden tot een oplossing van de pro

blemen, waarvoor Balkenende ons stelt. Dit gebeurt in de hoop, dat hij, als de tijd 

daarvoor hem nog wordt gegund, daarop zal reageren en dat ook anderen in de 

discussie zullen inspringen, om zo met elkaar verder te komen. Een voortgaande 

bezinning op de grondvragen van het leven en daarmee van de politiek, in direct 

verband met de praktijk, is in een tijd waarin in velerlei opzicht sprake is van 

geestelijk-intellectuele erosie en stuurloosheid, geen overbodige weelde. 

In mijn analyse ga ik in op een aantal onderstromen in Anders en Beter: de span

ning tussen aan de ene kant de wat naar nationalisme neigende nadruk op de sa

menleving als een verplichtende eenheid ('Nederlandse waarden en normen') en 

aan de andere kant de waardering voor de samenleving in al haar verscheiden

heid; en de spanning tussen passages waarin de overheid een opvallend zware in

terveniërende rol krijgt en die waarin pleidooien te vinden zijn voor een radicaal 

terugtredende overheid. Het is vaak niet duidelijk hoe de waardering voor het een 

zich systematisch verhoudt tot de waardering voor het ander. Mijn bespreking be

staat uit drie delen: eerst analyseer ik de passages over de samenleving als ver

plichtende eenheid, daarna die over de samenleving in haar waardevolle verschei

denheid en ten slotte verbind ik conclusies aan de analyse van de spanningen. 

De samenleving als verplichtende eenheid 

De eerste onderstroom in Anders en Beter benadrukt de samenleving als verplichten

de eenheid. Balkenende spreekt regelmatig van de samenleving en zo ook van de 

staat van de Nederlandse samenleving. En in het verlengde daarvan van de waarden 

van de Nederlandse cultuur. Cultuur wordt nader aangegeven als het geheel van op

vattingen met betrekking tot de zin van het bestaan, van waarden, normen en bete

kenissen die mensen inspirereren en activeren.' De Nederlandse samenleving is dan 

ook meer dan een verzameling van individuen, ook meer dan een verzameling van 

huishoudens en samenlevingsverbanden.
3 

Zij vormt een eenheid in verscheiden

heid. Ruimte voor andere opvattingen, voor beleving van de eigen identiteit zijn be

langrijke verworvenheden. Deze verscheidenheid en vrijheid voor persoonlijke keu

zen kunnen echter niet zonder gemeenschappelijke waarden en normen. Deze 

vormen de basis voor het samen-leven. Op basis van die gedeelde waarden en nor

men is pas echte vrijheid in verantwoordelijkheid mogelijk.
4 

Dit appèl krijgt bij hem 

vaak echter een nogal beperkt karakter te weten: om respect voor elkaar weer in-
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Balkenende blijkt 

onvoldoende gewa

pend te zijn tegen 

de 'totalitaire ver-

leiding' 

houd te geven, respect voor ouderen in de samenleving, voor mensen die vanuit 

hun geloofsovertuiging leven, voor hen die verantwoordelijkheid dragen. Maar ook 

een appèl op de samenleving om rekening met elkaar te houden en verantwoorde

lijk gedrag te tonen: op straat, maar ook tegenover openbaar bestuur en daarmee te

genover regels die gesteld zijn, die niet alleen voor anderen, maar ook voor jezelf 

gelden.
5 

Met deze beperkte invulling blijft Balkenende, hoe belangrijk genoemde za

ken ook op zichzelf zijn, in feite steken in een burgerlijke moraal. 

Naast deze moraal is er nog een andere concretisering van 'waarden en normen' 

die opvalt. Regelmatig stelt Balkenende, zonder enige argumentatie, in zijn boek 

dat de rechtsstaat die Nederland is de uitdrukking is van de 'gemeenschappelijke 

normen en waarden'. Deze zijn volgens hem vooral neergelegd in de Grondwet. 

Het is dan ook de overheid die de rechtsstaat moet waarborgen en handhaven. De 

rechtsgemeenschap die Nederland is, is tegelijk een waardengemeenschap." De in

druk wordt zo gewekt, dat Balkenende meent, dat het menselijk bestaan in de sa

menleving en in relatie tot de overheid, op grond van de gemeenschappelijke cul

tuur en de daarin besloten waarden, is opgenomen in een alles dragende en 

omvattende totaliteit, waarin de overheid zelfs een voortrekkersfunctie heeft. Met 

betrekking tot het laatste wordt herinnerd aan de oproep die hij al weer enige tijd 

geleden deed, dat de overheid het initiatief zou nemen voor een nationaal debat 

over de normen en waarden, teneinde langs die weg (weer?) te komen tot een na

tionale overeenstemming in deze. 

Het lijkt wel alsofwe hier weer worden geconfronteerd met een nationale volks

idee, die typisch universalistische trekken vertoont: de volksgemeenschap als een 

organisch, allesomvattend geheel, met een eigen volksziel, een 'Volksempfinden', in 

casu de eigen basiswaarden. Een idee die omstreeks 1800 ontwikkeld is binnen de 

romantische tak van het Duitse idealisme, maar ook is binnengedrongen in de 

geest van belangrijke delen van de bevolking in onderscheiden westerse landen en 

vaak heeft geleid tot een bedenkelijk nationalisme waar de overheid in veel geval

len totalitaire trekken kreeg. Balkenende blijkt onvoldoende gewapend te zijn te

gen de 'totalitaire verleiding'. Hij stelt dat integratie en samenleven alleen vorm 

kunnen krijgen vanuit aanvaarding van de uitgangspunten van de Nederlandse 

rechtsstaat en een zekere vereenzelviging met de grondwaarden van de samenle

ving, en als men beschikt over vaardigheden als taal. Met het oog hierop spreekt 

hij, iets waarover de meeste politieke partijen het eens zijn, van de noodzaak van 

een inburgeringsplicht op basis van een inburgeringscursus. Inburgering moet 

een resultaatsverplichting zijn en voorwaarde voor een verblijfsvergunning. Naar 

mijn smaak gaat Balkenende vervolgens hier en daar te ver. Dat is bijvoorbeeld het 

geval wanneer hij dit ook wil laten gelden wanneer nieuwkomers een huwelijk 

aangaan met iemand uit hun land van herkomst. Dit wil dus zeggen dat, indien 

de toekomstige huwelijksgenoot niet aan de inburgeringsplicht heeft voldaan, 

het huwelijk moet worden verboden. Anders gezegd: de huwelijksliefde mag 

slechts worden beleefd en ten volle opbloeien, indien aan bepaalde door de staat 
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gestelde voorwaarden wordt voldaan.' Dit voorbeeld laat zien dat Balkenende's 

denken onvoldoende gewapend is tegen typisch nationalistische en zelfs staatsto

talitaire verleidingen. Des te opmerkelijker, omdat zo'n standpunt in strijd lijkt 

met zijn algemene visie op de taak van de staat die, zoals we zullen zien, onmis

kenbaar liberale trekken vertoont. 

De samenleving als waardevolle culturele verscheidenheid 

De tweede onderstroom in Anders en beter legt de nadruk veeleer op de waarde van 

verscheidenheid. De gedachte aan een omvattend verband wordt hier uitdrukke

lijk afgewezen, wanneer Balkenende stelt dat samenleving en overheid elk haar 

eigen verantwoordelijkheid hebben, onder de nadere bepaling dat het primaat 

aan de samenleving toekomt.' Er is blijkbaar iets gemeenschappelijks tussen over

heid en samenleving, maar tegelijkertijd blijven zij onderscheiden. In verband 

hiermee en om tot grotere duidelijkheid te komen inzake wat Balkenende hier 

voor ogen heeft, is het van belang nader in te gaan op wat hij ons te zeggen heeft 

over overheid en samenleving, dit in relatie tot wat gewoonlijk wordt aangeduid 

als de markt. 

Binnen het CDA, dat zich daarin wil onderscheiden van liberalisme en socialisme, 

wordt regelmatig de drieslag overheid-samenleving-markt gehanteerd, waarbij de 

samenleving ook wordt aangeduid als middenveld of civil society, dit is het mid

denveld tussen overheid en markt. Zo ook door Balkenende in zijn inleiding op 

het verkiezingsprogramma van het CDA in het voorjaar van 2002.
9 

Van belang is 

na te gaan hoe hij deze drieslag duidt en welke vragen dit oproept. 

Markt 

Deze wordt meestal gezien als een complex geheel van een zich bij voortduur, min 

ofmeer autonoom voltrekkend proces van uitwisseling van, althans door de aan

bieder, primair economisch gewaardeerde goederen en diensten tussen personen, 

tussen personen en instellingen, en tussen instellingen. Balkenende duidt dit pro

ces, zich daarbij aansluitend bij veel anderen, aan als een allocatiemechanisme.!O 

Deze visie roept twee fundamentele bezwaren op. 

Ten eerste betekent zij een depersonalisatie, een ontmenselijking van het econo

misch marktgebeuren. Met het oog hierop moet nadrukkelijk gesteld worden, dat 

ook dit een zaak is tussen verantwoordelijke mensen, die op gelijke wijze als el

ders gebonden blijven aan waarden en normen, alsook dat het als zodanig zijn ei

gen plaats heeft binnen de samenleving in al haar complexiteit. In de markt in 

deze zin gaat het derhalve niet om een hooggestemd, levensvreemd ideaal, maar 

om een reëel normatief gegeven dat, zoals de ervaring dikwijls hardhandig leert, 

niet blijvend kan worden genegeerd zonder het samenleven ernstig te verstoren. 

Een tweede fundamenteel bezwaar tegen de genoemde visie op de markt is, dat 
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daarin een grondige en onverantwoorde reductie plaatsvindt van dat wat we in de 

loop van geschiedenis als markt hebben mogen leren kennen. Zij dient veeleer ge

zien te worden als het publieke domein, de agora, dat is het gebied waarop allerlei 

personen en veelsoortige instellingen in de samenleving zich op enigerlei wijze 

bewegen. Zij is het terrein waarop we te maken hebben met velerlei, minder of 

meer duurzame relaties tussen deze personen en instellingen en dientengevolge 

met een bonte verscheidenheid aan activiteiten en ontmoetingen. Zonder haar 

kunnen individuele personen en verbanden niet bestaan en zouden zij in een geï

soleerd bestaan ondergaan. Zij is als zodanig - daarmee wordt afgeweken van het 

standpunt van het CDA - het eigenlijke middenveld in de samenleving, waarop zij 

elkaar in vrijheid kunnen ontmoeten en zo elkaar tot een hand en een voet kun

nen zijn. Daar speelt ook de staatsoverheid, zoals we nog nader zullen zien, een 

belangrijke en onmisbare rol. 

Samenleving. 

Daarbij denkt Balkenende aan niet op financiële winst gerichte organisaties: zie

kenhuizen, zorginstellingen, scholen, kinderopvang, hulpverlening. De sociale 

grondrechten, zo stelt hij, vragen van de overheid een inspanningsverplichting 

met betrekking tot deze instellingen. Maar de verwerkelijking daarvan vraagt om 

het bestaan van goed functionerende verbanden in het maatschappelijk midden

veld. Deze verbanden hebben een meerwaarde als het gaat om een daadwerkelijk 

organiseren, omdat het daarin gaat om solidariteit met en zorg voor de medemen

sen. Met het oog hierop pleit Balkenende voor een terugtredende overheid. Alleen 

zo is het mogelijk om de maatschappelijke diensten te verlenen vanuit een bepaal

de overtuiging of in een werkwijze die aansluit bij een bepaalde levensstijl of een 

programmatische voorkeur. Het gaat hier om kwaliteit en diversiteit, die niet in 

regels van de overheid gebonden kunnen worden. Met het oog op één en ander 

duidt Balkenende genoemde instellingen als maatschappelijke ondernemingen. ll 

Deze zijn er, zo mogen we Balkenende verstaan, in eigen rechte. Het is dan ook 

van belang, dat de overheid dit uitdrukkelijk erkent. In de genoemde maatschap

pelijke ondernemingen is evenwel niet alles in de samenleving gegeven. 

Balkenende wijst op de centrale plaats die daarin toekomt aan het gezin, dat hij 

zelfs ziet als de belangrijkste samenlevingsvorm." In verband met het voorgaande 
rijzen twee vragen: 

Ten eerste is het de vraag hoe de verscheidenheid van de samenleving zich ver

houdt tot de zo vaak benadrukte eenheid van de Nederlandse samenleving. Ziet 

Balkenende de samenleving in de hier omschreven zin als, zo niet georganiseerd, 

dan toch omvattend organisch geheel, waarvan de ondernemingen en de gezin

nen een deel zijn? Een organisch geheel, dat zich als zodanig van markt en over

heid onderscheidt en daartegen afgepaald is? Herinnerd wordt aan het feit dat hij 

spreekt van de Nederlandse samenleving en de waarden daarvan. Gelet ook op het 
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Maar ook hier is er 

de neiging om de 

overheid een be-

langrijke rol te ge

ven ten koste van 

particulier initia

tief. 

feit dat hij zelfs spreekt van de agenda van de samenleving, zonder dat hij duide

lijk maakt door wie en hoe deze agenda moet worden vastgesteld. Hij komt daar

bij niet verder dan een noodzakelijke taakverdeling tussen overheid en samenle

ving, terwijl bij de uitwerking van deze gedachte de volle nadruk valt op de 

politieke agenda.
13 

Mijn tweede vraag is waar in Balkenendes conceptie allerlei andere verbanden 

blijven, die elk hun rol vervullen op wat hiervoor werd aangeduid als de agora of 

het publieke domein, maar als werk- en leefgemeenschappen hun eigen identiteit 

en plaats in de samenleving hebben: de media; organisaties van beroepsgenoten, 

met vaak eigen interne rechtspraak; verenigingen met de meest verscheiden doel

stellingen; kerken; verbanden in de wereld van de kunst; wetenschappelijke insti

tuten; industrieën; banken; verzekeringsmaatschappijen; ondernemingen op het 

gebied van informatie en communicatie, enz.? Aan twee ervan besteedt Balkenende 

in het kort aandacht, te weten de organisaties van werkgevers en werknemers.'4 

Voor het overige doet hij er het zwijgen toe. Maar ook hier is er de neiging om de 

overheid een belangrijke rol te geven ten koste van particulier initiatief. Zo stelt 

Balkenende, dat onderwijs en sociale ondersteuning geen taken van de kerk en 

moskee zijn, omdat de combinatie van persoonlijke en maatschappelijke vrijheid 

en verantwoordelijkheid een essentieel onderdeel van onze samenleving en cul

tuur vormen. IS Waar plaatst hij in zijn conceptie het toch niet geringe diaconale 

werk van kerken, van plaatselijk tot wereldwijd? Hoe oordeelt hij over het feit dat 

het christelijk onderwijs zo'n belangrijke rol heeft gespeeld in het zendingswerk 

van de Nederlandse kerken in Indonesië en nog steeds speelt in het zendingswerk 

van bijvoorbeeld de Evangelische Broedergemeenten in onderscheiden landen? 

Gaat het daarin om ongeoorloofde praktijken? Voorts, kan Balkenende zich voor

stellen dat moskeeën (imams, c.s.) zich geroepen weten om initiatief te nemen tot 

oprichting van Islamitische scholen om kinderen in hun midden op te voeden in 

een hun geestverwante omgeving, gelet op de naar hun oordeel sterk geseculari

seerde samenleving? Of gunnen we moslims niet wat wij christenen, in feite wel 

gunnen, in de geest van 'Quod lieet Iovi, non lieet bovi? Met nadruk dient gesteld te 

worden, dat godsdiensten naar hun aard niet kunnen en dienen te worden inge

pakt in nationaal-staatkundige grenzen. 

Overheid 

We zagen dat Balkenende pleit voor een terugtredende overheid. Dat is terecht, ge

let op haar vaak overmatige regelgeving voor en bemoeienis met onderscheiden 

maatschappelijke verbanden. In de afgelopen jaren is volgens hem onhelderheid 

ontstaan over wat de overheid te doen staat. Daardoor zijn ook het gezag en de be

trouwbaarheid van de overheid en de politiek aangetast." De vraag is nu, ofhij zelf 

in zijn boek een bijdrage tot een grotere helderheid heeft gegeven. Balkenende ziet 

de handhaving van de rechtsorde als een kerntaak van de overheid, essentieel voor 
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Balkenende ziet, zo 

blijkt, een sterk be

perkte taak voor de 

overheid weggelegd. 

Zijn visie daarop 

vertoont uitgespro

ken burgerlijk-libe

rale trekken 

het functioneren en beschermen van de samenleving. Daarin worden we, zo mo

gen we hem verstaan, met het recht als één van de door hem bedoelde (basis)waar

den geconfronteerd. Dan rijst de vraag, of het recht als waarde identiek is met het 

recht van en voor de overheid. Of heeft het een breder gelding? We spreken, naar ik 

meen, in de geest van Balkenende, wanneer we het laatste stellen, aangezien de 

door hem bedoelde maatschappelijke ondernemingen er in eigen rechte zijn en 

hun eigen interne rechtsorde, in de vorm van statuten, reglementen enz. hebben. 

Een andere fundamentele vraag is dan, hoe we de relatie tussen de overheid en de 

maatschappelijke ondernemingen moeten zien. Het gaat hier om uitermate be

langrijke en tegelijkertijd gevoelige zaken, waarin de onderlinge, inhoudelijk on

derscheiden grenzen zorgvuldig moeten worden afgetast. De overheid heeft, zo 

stelt Balkenende, een zorgplicht ten aanzien van genoemde ondernemingen.!7 Zij 

zal zo gericht moeten investeren in onderwijs en zorg." Tegelijkertijd stelt hij, dat 

dit een regelvrij investeren moet zijn.!9 Dit betekent, dat de financiering van de 

ondernemingen niet langer moet gebeuren door de overheid, maar door de bur

gers zelf. De financiële toegankelijkheid ervan moet daarom niet gewaarborgd 

worden door de prijs van de instellingen middels subsidie te verlagen, maar door 

de burgers zelf naar draagkracht te ondersteunen. De ondernemingen zelf dragen 

dan de volle verantwoordelijkheid voor hun financieel beheer, zowel wat de uitga

ven als de inkomsten betreft.
2o 

Dit betekent derhalve, dat de banden tussen de 

overheid en de maatschappelijke verbanden volledig worden verbroken. Het enige 

wat de overheid nog te doen staat, is het stellen van deugdelijkheidseisen, echter 

ook dit zonder de zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid aan te tasten.'! 

Inmiddels blijft de vraag dringen, wat volgens Balkenende, naast de zojuist ge

noemde ondersteuning van de individuele burgers, de eigen taak en verantwoor

delijkheid van de overheid is. Voor het CDA als primair politieke organisatie en 

Balkenende zelf als politicus dient het niet in de eerste plaats te gaan om de vraag 

wat de overheid niet moet doen, maar waartoe zij wel geroepen is. 

We zagen, dat Balkenende de handhaving van de rechtsorde als een kerntaak van 

de overheid ziet. Daarmee is evenwel nog weinig gezegd over haar zakelijk-inhou

delijke taak en doelstelling. Een eigenlijke, inhoudelijke taak voor de overheid ziet 

Balkenende in het veiligheidsbeleid." Verder neemt de inkomenspolitiek bij hem 

een belangrijke plaats in, waarbij - het lag al enigszins in het voorgaande besloten 

- de wijze van belastingheffing een centrale rol speelt." Voorts wijst hij op enkele 

gedragsregels waaraan de overheid zich moet binden: een solide financieel beleid; 

een consequente, betrouwbare en voorspelbare voering van beleid; een bereidheid 

verantwoording af te leggen tegenover het parlement en de daaruit voortvloeien

de gevolgen serieus te nemen; geen excuus- en sorrycultuur.
24 

Balkenende ziet, zo 

blijkt, een sterk beperkte taak voor de overheid weggelegd. Zijn visie daarop, zo 

mag gesteld worden, vertoont uitgesproken burgerlijk-liberale trekken. 

Hier wreekt zich dat hij verbazingwekkend genoeg, althans in zijn boek, geen 

blijk geeft zich op te stellen in de traditie van het christelijk-sociale denken, zoals 
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Geconstateerd 

moet worden. dat 

Balkenende in zijn 

boek een een wei

nig consistente en 

sterk verschraalde 

visie op het mense

lijk samenleven 

geeft 

dit in de laatste 125 jaar tot ontwikkeling is gekomen. Daarin wordt een centrale 

plaats toegekend aan het gegeven van het bonum commune ofhet algemeen belang. 

ook aangeduid als sa lus publica of het algemeen welzijn en als res publica of de pu

blieke zaak. Dit onder de toevoeging. dat in de behartiging daarvan de staat een 

centrale rol heeft te vervullen. Opzettelijk wordt hier gesproken van de staat. die 

niet. zoals ook Balkenende lijkt te doen. mag worden vereenzelvigd met de over

heid. Staatkundige verbanden. van lokaal tot wereldwijd. zijn. normatief gespro

ken. meer dan overheden. te weten gemeenschappen van overheden en. daarin 

ligt de zin en grond van de democratie. medeverantwoordelijke burgers. Ook zij 

zijn samenlevingsverbanden die hun plaats hebben temidden van en naast aller

lei andere verbanden. onder de toevoeging dat zij bij uitstek hun taak hebben op 

het publieke domein, de eerder genoemde agora of markt. 

In het algemeen belang gaat het om zaken die alle burgers en hun verbanden en 

maatschappelijke relaties direct of indirect raken, maar waarvan de behartiging 

de mogelijkheden van de private verbanden te buiten gaat. Het gaat daarin onder 

meer om zorg voor een veilige omgeving; het scheppen van algemene voorwaar

den voor een gezonde ontwikkeling van gezinsleven, onderwijs, kunst en weten

schap, alsook het bedrijfsleven; het beschermen tegen natuurlijk geweld; het ga

randeren van een betrouwbaar geldstelsel; ruimtelijke ordening; zorg voor een 

goede infrastructuur in de vorm van loop-, rij-, water-, spoor- en luchtwegen; het 

garant staan voor een hecht geïntegreerd openbaar vervoersysteem; bescherming 

van de natuur. Het gaat telkens om belangen, waarvan de behartiging niet zonder 

meer aan de burgers en hun private verbanden kan worden overgelaten; om facet

ten van de staatstaak die, al naar gelang van onder meer de financiële mogelijkhe

den, elk voor zich en met elkaar in een volop geïntegreerd beleid tot hun recht 

moeten komen, met de publieke gerechtigheid als leidend principe. Het gaat hier 

om een zaak die om grondige herbezinning vraagt, gelet op het al enige decennia 

geleden ingezette proces van verzelfstandiging en zelfs privatisering van typische 

overheidsdiensten en de bedenkelijke, desintegrerende gevolgen daarvan voor het 

overheidsbeleid. Het valt op dat Balkenende in zijn boek aan het grootste deel van 

genoemde, toch belangrijke zaken geen enkele aandacht besteedt. Hetzelfde geldt 

voor de plaats van Nederland in de wereld en de ontwikkelingshulp. 

Conclusie 

Geconstateerd moet worden, dat Balkenende in zijn boek een weinig consistente en 

sterk verschraalde visie op het menselijk samenleven geeft. De diepere grond voor 

een en ander moet waarschijnlijk hierin gezocht worden, dat hij, zoals we zagen, 

wel spreekt over de zin van het bestaan," maar vervolgens geen uitleg geeft van wat 

de inhoudelijke betekenis daarvan is voor het verstaan van het leven van de mens 

en de werkelijkheid waarin dit plaats vindt. Balkenende geeft in zijn boek een zeer 

beperkte uitleg van het menselijk bestaan en van de samenleving waarin zich dit 
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voltrekt, alsook van de basiswaarden als samenbindend gegeven. De vraag is, of 

daarvoor een diepere reden is aan te geven. Balkenende zegt in de ]oods,"hristelijke 

traditie te staan. Ik constateer echter dat Balkenende bij het aanroepen van 'waar

den en normen' in feite blijft steken in een burgerlijke moraal. Van een herkenbare 

doorwerking van de, we mogen zeggen zwaargeladen,joods,"hristelijke traditie is 

nauwelijks sprake. Centraal in dejoods,"hristelijke traditie staat, dat niets in onze 

werkelijkheid in zichzelf rust, maar dat alles daarbinnen zijn ontstaan en voortbe

staan dankt aan Gods scheppend spreken. Daar is het Evangelie vol van. Het mag 

ook zo gezegd: we verkeren met heel de wereld en het daarin besloten menselijk be

staan in het krachtveld van het scheppingswoord of, anders gezegd, bij voortduur 

op de adem van Gods geest. Binnen dit Woord ligt nu besloten een reeks van onver

brekelijk samenhangende momenten, die mogen worden aangeduid als kernwoor

den, waarvan het Evangelie eveneens in veel toonaarden getuigt. Genoemd worden 

trouw, dienstbaarheid, gerechtigheid, vrede, vruchtbaarheid, verbondenheid, dui

delijkheid, wijsheid, gevoeligheid, vitaliteit, openheid, vrijheid, matigheid. Deze 

woorden zijn geen hoog verheven grootheden. Zij zijn veeleer direct aanwezig. 

Daardoor spreekt God, de Schepper, de mensen aan. Van hen gaat een direct appèl 

uit op de volle mens. Als zodanig worden zij uitdrukkelijk bevestigd in het leven. 

werk en onderwijs van Christus als de door God gezonden grondvester van en weg

bereider naar de nieuwe Schepping. Het mag ook zo gesteld: in die woorden worden 

we geconfronteerd met Gods wet(ten), die we mogen kennen als heilzame wegen. 

Als zodanig zijn zij de waarden, die de waarde van heel de schepping en daarbinnen 

van heel het menselijk leven, inclusief de politiek, bepalen. Balkenende, zoals we 

enkele malen zagen, laat niet blijken, dat heel de samenleving zich afspeelt in de 

schepping. Zijn visie op de samenhang tussen markt, staat en samenleving illus

treert dat. De markt is bij hem een autonoom functionerend geheel. Voorts bleek, 

dat hij de directe banden tussen de overheid en wat hij ziet als de samenleving vrij

wel geheel doorsnijdt. Het is echter juist het scheppingsperspectief, dat onze ogen 

doet opengaan voor de fundamentele verbondenheid van alles wat zich in de werke

lijkheid afspeelt. Alle scheppingsgegevens vooronderstellen elkaar en kunnen niet 

zonder elkaar. Temidden daarvan heeft vanouds in de christelijke traditie de staat, 

met daarbinnen de overheid, het algemeen belang ofwel de salus publica te beharti

gen, daarin geleid door het beginsel van de publieke gerechtigheid. Van die traditie 

is weinig terug te vinden in Balkenende's boek. Hij roept terecht op tot een anders 

en beter. Er is veel in de samenleving te doen. In dit anders en beter zal het dan ech

ter in het bijzonder moeten gaan om een breder en dieper, breder en dieper dan het 
boek van Balkenende ons biedt. 

DrJ.D. Dengerink (1921) is emeritus hoogleraar in de Reformatorische Wijsbegeerte en publi

ceerde eerder in Christen Democratische Verkenningen onder andere: 'Eerherstel voor de "res 

publica'" (CDV 5/96, p. 228-235), 'Onderscheid en samenhang - samenhang en onderscheid' 

(CDV 6/99, p. 42-55) 'Nieuwe koers: van CDA naar RDA?' (CDV 6/00, p. 22-27) 

CDV I ZOMER 2003 



Noten 

1. Jan Peter Balkenende. Anders en beter. Pleidooi voor een andere aanpak in de 

politiek vanuit een christen-democratische visie op samenleving. overheid en 

politiek. Aspekt 2002. 

2. p. 51. 52. 53.57.60.62. 111. 121. 150. 

3. p.99 

4. p.150 

5. ibidem 

6. p.62. 127. 150 

7. p.58.59.61.62 

8. p. 115-118 

9. zie aldaar par. 5.3 

10. p. 104 

11. p.l04-106 

12. p.69 

13. p. 151-157 

14. p. 119 

15. p. 6. Overigens is de causale relatie die Balkenende hier legt. is niet duidelijk. 

16. p. 115-126 

17. p.117-118 

18. p.90 

19.p.92 

20. p.l06-108. p. 117-118 

21. p. 109. De reikwijdte van deze stelling van Balkenende is niet duidelijk. Is geen 

enkele invloed op de eigen verantwoordelijkheid mogelijk? 

22. p. 153-154 

23.p. 75.96. 151 

24. p. 90.121,122 

25.p.52 

CDV I ZOM>R 2003 

93 

o 
" 

'" z 

"" » 
z 

» 
z 

i 
i i 


