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Duurzaamheid als vijfde kernbeginsel 

Wie zich in het CDA verdiept, stuit a! snel op de vier 

kernbegrippen waarop het gedachtegoed van deze 

politieke beweging stoelt: gespreide verantwoorde

lijkheid, solidariteit, rentmeesterschap, gerechtig

heid. Helaas is deze reeks onvolledig, iets dat zich in 

de praktijk nogal eens wreekt, omdat dientengevolge 

soms onjuiste keuzen worden gemaakt. De basis

waarden voor ons politiek f bestuurlijk denken die

nen ook het begrip "duurzaamheid" te omvatten. 

Onder duurzaamheid client dante worden verstaan 

een zodanige inrichting van de samenleving dat toe

komstige generaties over dezelfde keuzes en moge

lijkheden kunnen beschikken als wij waar het 

betreft ruimte, grondstoffen, energiebronnen, water 

en dergelijke. Men mene niet te vlug, dat duurzaam

heid in het rentmeesterschap is begrepen. Deels is 

clit wei het geval, maar duurzaamheid omvat meer 

dan rentmeesterschap, zodat het daarnaast zijn 

eigen status behoort te krijgen. Dit vraagt nadere 

verklaring, doch alvorens daartoe een paging te 

wagen, wijs ik op de worsteling die de partij momen

teel cloormaakt, juist roncl die duurzaamheid; van 

diverse kanten wordt geprobeerd het begrip op de 

agenda te krijgen om het vervolgens - evengoed als 

die vier andere dus - als uitgangspunt te hanteren 

voor het innemen van allerlei standpunten en het 
maken van allerlei keuzes, bijvoorbeeld op het 
.v,ehicd van cle t"ttinltelijke on.-Jening of. de ITlohiliteit 

of de energievoorziening. Het belangriJI<e zomer

nummer van CDV getiteld "Partners in duurzaam-
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tweede op de anderen straks. Derde en vierde wereld 

(de kansarmen in onze eigen samenleving), zowel als 

de toekomstige generaties komen aldus z6 flagrant 

in beeld, dat onduurzaam handelen onmidclellijk 

aan de kaak wordt gesteld als him belangen ten 

principale negerencl. Iedereen elders en straks heeft 

het grondrecht van "accessibiliteit", dat wil zeggen 

dat aile mogelijkheden, die wij ons (menen te kun

nen) permitteren, ook voor hen toegankelijk moeten 

zijn en blijven. Men denke aan water, aan ruimte. 

aan energie, aan grondstoffen, aan biodiversiteit. 

Rentmeesterschap sluit in vooral het bewaren van de 

Schepping, van datgene dat ons is gegeven. De 
bewerkingsnotie uit de andere Genesispassage mag 
ni('t in stt·i_jd geraken lllP1 de plich.t dl."' aard£> £>11 het-

geen zij voortbrengt te eerbiedigen, uok om zichzelfs 

wille. Rentmeesterschap en duurzaamheid liggen 
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gebied van de -ruimtelijke ordening of de mobiliteit 

of dt.' vnei·gievooi·.t:il'ning. 1 let bclang!"iJke zonler

llllllllller van CDV gctiteld ··partners in cluurzaanl

heid" (7/8/1997) is a! weer bijna drie jaren oud, maar 
in de praktische politiek valt er nauwelijks enig 

effect van te bespeuren. Ik vrees dat te weinigen het 

begrip duurzaamheid voldoende hebben verinner

lijkt om het als een basiswaarde te kunnen erken

nen, laat staan dat zij bereid zijn zich er door te 

Iaten leiden bij het doen van een concrete keuze. 

Toch zal daaraan niet zijn te ontkomen, ook en juist 

niet voor haar of hem die aan de andere vier kern

waarden van het CDA in de praktijk gestalte wil 

geven. 

Gespreide verantwoordelijkheid impliceert de onder

liggende meer "klassieke" waarden van subsidiariteit 

en souvereiniteit in eigen kring. Dit begrippenclus

ter ziet op de mogelijkheid de samenleving zo in te 

rich ten dat de burgers en "lager bestuur" daarbij zelf 

actiefbetrokken zijn via de mogelijkheid zich op 

elkaar te richten in het behartigen van hun belan

gen. Daarbij rekening houden met de ander garan

deert bestendigheid en continuiteit. Hier vertoont 

duurzaamheid zijn sociale gezicht. Pas degene die 

ook andermans en iedereens belang in aanmerking 

neemt, gedraagt zich als het gemeenschapswezen 

dat de mens in zijn relationele faculteit nu eenmaal 

per definitie (ook) is. Zij/hij keert zich aid us tegen de 

momenteel alom zichtbare fragmentarisering, seg

mentering en individualisering die een samenleving 

uit elkaar cloen vallen en (clus) oncluurzaam maken. 

In de solidariteit vertoont de duurzaamheid zijn 

"ruimtelijke", horizontale zowel als zijn "tijdelijke", 

verticale as. De eerste ziet op de ancleren elders, de 

niet in strijd geraken met de plich t de aarde en het-

geen zij voortbn_•ngt te vet-bicdigen, uok 0111 zichzL"lls 

willc. Rcntn1ccsterschap en duurzaatnheid liggen 

alclus in elkaars verlengcle. Geclrag conform het eer

ste beginsel voert ons tot het tweede. 

Rentmeesterschap is het midclel, de methode om het 

doe!, cluurzaamheicl te bereiken. 

De gerechtigheicl ten slotte is van a! deze waarclen 

de grootste. Eigenlijk is zij lwrs concours, in die zin 

clat zij aile andere waarden zowel fundeert als over

stijgt. Aile Ieven streeft uit zijn aarcl naar cluurzaam

heid en clat niet aileen in genetische, maar ook in 

psycho-sociale zin. Ieclereen zoekt te (over)leven, iets 

dat aileen maar effectiefgestalte krijgt in een 

respectvol en op elkaar betrokken samenleven. Dit 

samenleven kent collectieve waarclen en goecleren, 

clie ieder indiviclu overstijgen en die op rechtvaardi

ge wijze verdeeld behoren te worden, iets waarin het 

marktmechanisme uiteinclelijk niet vermag te voor

zien. Het geheei is inderdaacl meer waard dan de 

som cler clelen. Niets geeft mij dus het recht om 

anclermans clebiet aan te tasten, te verkleinen of te 

vernietigen, integencleel, ik heb juist de plicht het 

bestaan van de ;meier te eerbiedigen. Dit is een fun

damentele eis van gerechtigheid, welke evengoecl 

clegenen gelclt, die na ons komen. 

Duurzaamheicl werkt zodanig in op de andere vier 

kernwaarden, clat haar explicitering als zelfstanclige 

vijfcle waarde niet aileen gerechtvaarcligd, maar ook 

geboden is. Voor het CDA zelf als politieke (en rele

vante) beweging is clit evengoed een kwestie van 

overleven ...... . 

Mr. dr. P.C.I:. van Wijmen 
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