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Verder, 

niet terug 

J .P.H. DONNER 

Het CDA telt zijn zegeningen na de Statenverkiezingen. Het is echter te vroeg 

om te juichen, betoogt de auteur van dit artikel. Reageren op de problemen 

van Paars is niet voldoende. De wereld verandert op ingrijpende wijze en het 

CDA moet inspelen op de vragen die de nieuwe ontwikkelingen met zich mee

brengen. Daar waar de politiek zich vooral behoudend opstelt, moet het CDA 

vooruitkijken en vanuit de christen-democratische visie op samenleven een 

kader voor antwoorden bieden. Het versterken van het primaat van de samen

leving, het vestigen en verstevigen van overheidsstructuren op (inter)nationaal 

en lokaal niveau en het scheppen van gerechtigheid zouden hierbij centraal 

moeten staan_ De taak voor het Wetenschappelijk Instituut zal bestaan uit het 

maken van analyses van vraagstukken en het geven van richting bij het zoeken 

naar de antwoorden. Het christelijk uitgangspunt, pleit Donner tot slot, moet 
daarbij onbetwist blijven. 

De Statenverkiezingen waren een opsteker voor het CDA. Hopelijk zijn de Euro

pese verkiezingen dat ook. Het CDA heeft nieuwe gezichten. We mogen onze ze

geningen tellen, we zijn een eind op streek. 

Maar er is nog een heel eind te gaan. Zelfvertrouwen putten uit het feit dat het 

Paars niet bijster lukt, is overmoed. Want als Paars in moeilijkheden zit, zitten 

wij dat ook. Heeft het CDA wel een antwoord? Reageren op de problemen van 

Paars biedt geen orientatie en schept geen eigen beleid. En dat is wat telt. Aileen 

zelfvertrouwen dat bouwt op de zekerheid van een beter zicht, een eigen aanpak 

en goede oplossingen voor de maatschappelijke vragen van deze tijd, schept poli

tiek vertrouwen. Dat biedt een herkenbaar politiek smoel. Dat is meer dan het 

'bezetten' van aansprekende thema's en het scm-en in de media. Als reclame- en 

verkooptechnieken het beleicl gaan bepalen, worclt de verpakking de inhoud en 

kan de politiek maar beter inpakken. 

De suggestie dat de politiek kan inpakken, is het uitgangspunt van vee! modern 

politiek clenken. Met een clemocratische rechtsstaat op basis van een markteco

nomie, zouclen er geen wezenlijke maatschappelijke vragen meer resten en clus 

geen politieke strijcl. Het is een visie die product is van de eigen zienswijze. Daar

in heeft men geen antwoorcl meer op de vragen van deze tijcl en concludeert dan 

maar clat ze er niet zijn. Het is de gedachte dat ieclere maatschappelijke vraag 
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kan worden opgelost door een markt, een rechter of een referendum. Oat poli

tick ccn kruidcnicrszaak is van een onsjc mecr of minder, en niet een kwestie 

van fundamentecl kiezen om samcnlcvcn mogclijk te maken. 

Geen politieke vraagstukken? Het is een bizarre gedachte op een moment dat 

we op een dagreis van hier in een oorlog verwikkeld zijn, terwijl in de afgelopen 

jaren, in Europa aileen a!, duizenden in oorlogsgeweld zijn omgekomen en mil

joenen van 11ltis en haard zijn verdreven. Sociale tegenstellingen nemen nogal

om toe en een nieuwe onderklasse is aan het ontstaan, namelijk die van de onge

schooldc arbeid en mensen die niet kunnen voldoen aan het beeld van de mon

dige vrije burger. Temidden van ongekende groei en ontplooiing neemt de on

rust toe: hebben we de ontwikkeling nog wei in de hand en offeren we niet on

gemerkt de leefbaarheid van de omgeving, de kwaliteit van het bestaan en de 

waarde van de natuur eraan op? 

Geen vragen? Vragen volop! De contouren van de maatschappelijke conflicten 

en vragen van de toekomst tekenen zich a! af. Alom is er behoefte aan een meer 

principiele benadering, noem het ideo Iogie. De vraag is niet of er nog wei grate 

maatschappelijke vragen en politieke conflicten zijn. De vraag is of de bestaande 

politiek daar nog een relevant antwoord op l1eeft. Hebben wij nog relevantie 

voor de vragen van nu? Oat is een vraag aan aile politieke partijen. Het CDA 

heeft daar meer dan genoeg voor in huis. Maar het vergt meer dan het oppoet

sen van oude antwoorden en oplossingen. Er voltrekken zich fundamentele ver

anderingen in de samenleving en die vergen een nieuw antwoord. Het is niet 

een kwestie van een derde weg of een nieuw midden. Oat zijn slechts de gelui

den van een liberale politiek die van kleur verschiet. Er zijn vanouds maar twee 

wegen; die van het CDA en die van anderen. Laten we daar aan vast houden. 

Dit artikel gaat over de maatschappelijke vragen en de politieke keuzen van mor

gen, over de vruchtbaarheid van onze politieke overtuiging en over de dringende 

noodzaak om er opnieuw inhoud aan te geven. Verwacht van mij niet het bood

schappenlijstje voor de fractie of de koers van de partij. Wat dat betreft, behoor ik 

tot de grootste beroepsgroep in Nederland: die van de beste stuurlui. Het is echter 

een archalsme te denken dat die aan de wal staan. Tegenwoordig zitten ze voor 

de camera of achter een PC. Over dit soort veranderingen handelt dit artikel. 

De wereld verandert ... 

Oat cle wereld verandert, is zo langzamerhand een platgetreden open deur. Tech

nologische, demografische en maatschappelijke veranderingen bepalen die ont· 

wikkeling. De verschijnselen: globalisering, individualisering en economisering, 

vergrijzing (vreselijke neologismen) en de gevolgen, zoals uitputting van natuur

lijke hulpbronnen, politieke instabiliteit, zijn a! Ianger met ons. Het betreft geen 
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abstracte ontwikkelingen, maar veranderingen die ons direct raken. Neem bij

voorbeeld de PC, de CD en internet; tienjtwintig jaren geleden werkten we nog 

met typemachine en grammofoon. De fax was net gelntroduceerd. 

Of het om een maatschappelijke trendbreuk gaat, de geschiedenis zal het leren. 

Maar dat het niet een voortzetting van processen van schaalvergroting en eman

cipatie betreft, maar fundamenteler veranderingen is ook cluidelijk. De techni

sche ontwikkelingen verleggen de grenzen van het menselijk waarnemen en 

kunnen en maken het onafhankelijk van fysieke beperkingen. Nieuwe communi

catietechnieken breiden ons handelingsbereik uit, de computertechniek ons be

vattings- en verwerkingsvermogen. Technieken op het terrein van de miniaturi

sering en materiaalverwerking ons bewerkingsvermogen. Het wegvallen van be

perkingen verandert de maatschappij. Afstand, tijd en ruimte nemen daardoor 

in betekenis af als structurerende factoren van ons dagelijks Ieven. Afstand is 

niet aileen eenvoudiger overbrugbaar geworden, maar is in tal van opzichten 

niet of nauwelijks nog relevant. De wereld is naast de deur gekomen. Niet aileen 

kan ik verzien en -!wren, maar ik kan elders ook interactief ingrijpen, zonder 

dat ik van mijn plaats hoef te komen. 

Voor steeds meer activiteiten geldt dat het er niet toe doet of ze naast de deur 

plaatsvinden, of elders in hetland of in een ander continent (laboratoria, stu

den ten, medische ingrepen). Het raakt de economische dynamiek in de kern. 

Waar beperkingen aan de arbeidsdeling wegvallen, verandert ook de economi

sche groei kwalitatief, zoals eerder toen met de stoommachine energie onafhan

kelijk werd van de arbeid van mens en dier. Het raakt echter de organisatie en 

structuur van de samenleving, de inrichting van ons dagelijks Ieven, en de insti

tuties die dat beheersen, vee! breder. Nu zijn die nog grotendeels georganiseerd 

rond het fysiek samenbrengen van personen of goederen, maar de noodzaak 

daartoe valt weg. Evenzo raken de demografische ontwikkeling en voortschrij

dende inzichten op het terrein van genetica en biotechnologie onze houding ten 

opzichte van schepping, Ieven en ziekte en dat raakt de grondslag van menselij

ke solidariteit. Nu zien we ziekte nog als een risico of bezoeking die ieder gelijke

lijk bedreigt. Straks blijken kanker, ziekten en handicaps een vanaf geboorte 

voorspelbare waarschijnlijkheid. Dan valt de basis voor verzekering of gelijke toe
gang tot de arbeidsmarkt weg. 

. .. maar politiel<e opvattingen nauwelijks 

De wereld verandert, maar politiek definieren we de veranderingen nog steeds 

in oude concepten, beelden en maatschappelijke tegenstellingen. Naarmate de 

oude doelstellingen zijn gerealiseerd richt de politiek zich bovendien steeds ster

ker op behoud en bescherming van hetgeen bereikt is; een betrouwbare sociale 



zekerheid, een duurzame ontwikkeling. Behoud, zekerheid en 'terug naar' zijn 

sleutelwoorden op steeds meer terreinen. Met wetten en verzekeringen hebben 

we ons tegen verandering en onzekerheid ingedekt. En waar er verandering is, 

trachten we dat zo goed mogelijk te voorzien en in de hand te houden. Politiek 

ijkpunt is het heden of een recent verleden. Het grate verschil tussen het begin 

en het einde van de eeuw is dat onze voorouders, aan het begin van de eeuw, 

vreesden dat de toekomst gelijk zou zijn aan het heden en daarom zwoegden ze 

om hun kinderen een betere toekomst te bezorgen. Wij vrezen dat de toekomst 

anders zal zijn en zwoegen om onze kinderen een gelijke toekomst te verzekeren. 

Het past in het denken in termen van einde: het einde van de politieke ontwik

keling, het einde van ideologie, het einde van democratie, enzovoorts. Dat komt 

omdat men de toekomst ziet door de bril van het heden, met de ogenj de con

cepten van het verleden. Dan wordt al gauw iedere toekomst neergang en zijn 

we tegen. Dan is sprake van het Jorwerd-syndroom: tegen een 24-uurseconomie, 

tegen Europese integratie, tegen terugtred van de overheid, enzovoorts. Dit is 

een reactie die de vruchten van dezelfde ontwikkeling miskent: de kansen en 

mogelijkheden, de onoplosbare vraagstukken die daardoor oplosbaar bleken: de 

politieke en economische tegenstelling in de wereld, structurele werkeloosheid. 

Maar zij miskent bovendien dat de ontwikkelingen waar men tegen is voortvloei

en uit de we reid waar men naar terug wil. De vraag is niet: 'hoe terug', maar: 

hoe verder? 

Van oude concepten, dingen die voorbijgaan 

Verder moeten we, want ook overheid en staat raken in het ongerede. In de laat

ste 200 jaren hebben staat en overheid zich ontwikkeld tot overwegend territo

riale instituties, het kader voor exclusieve jurisdictie en macht binnen een be

paald grondgebied. Afstand, schaal en de fysieke beperkingen aan verplaatsing, 

bonden ons als gemeenschap in een nationale economie en een nationale sa

menleving en de overheid vormde daar de uitdrukking van. Waar die factoren in 

betekenis afnemen, komen oak de instituties waarin de gemeenschap vorm 

heeft gekregen, -recht, bestuur, maatschappelijke verbanden, gelijkheid en een

heid- in moeilijkheden. Het appel van een politiek bestel dat berust op onderlin

ge afl1ankelijkheid, solidariteit en sociale integra tie, neemt af als ondernemin

gen en individuen steeds meer op zichzelf komen te staan in globale mark ten en 

de onzekerheden daarvan zelf moeten dragen. Als be Iangen steeds meer uit el

kaar gaan !open en als de gevolgen van verschillen in capaciteit en kennis soci

aal en economisch in betekenis toenemen. Daardoor bieden oak maatschappelij

ke structuren, verbanden of gedragspatronen minder houvast voor het functio

neren van de overheid. 
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Er is niet minder overheid nodig, maar er is minder mogelijk als mensen, mark

ten en de samenleving zich kunnen onttrekken aan ordening en normering. Als 

mensen en bedrijven minder op een land zijn aangewezen, terwijllanden onver

minderd athankelijk blijven van hun activiteiten voor hun inkomsten en moge

lijkheden, en als maatschappelijke structuren en patronen die de voeding vor

men voor waarden, wetgeving en ordening, achter een caleidoscoop van belan

gen, persoonlijke situaties, zelfgekozen structuren verdwijnen. Ook andere ver

banden verliezen daardoor aan betekenis en cohesie. 

Wat terugtred van de overheid heet, is vaak vooral toenemend niet meer kunnen 

optreden. Praktisch, juridisch en fiscaal; bet belastinggebied is het eerste wat at~ 

kalft. Oat heeft fundamentele gevolgen. De term terugtred van de overheid gaat 

uit van bet concept van overheid en markt. Oat is niet vruchtbaar. Het sugge

reert dat overheid en markt elkaar aanvullen. Maar markten hebben een over

heid nodig om te kunnen functioneren. Joegoslavie en de voormalige Sovjet Unie 

zijn niet de sterkste economieen in Europa omdat de overheid daar vrijwel is 

weggevallen, maar de zwakste. Er is niet een vast publiek domein. Overheid, 

markt en samenleving vormen geen statisch evenwicht, maar een dynamische 

wisselwerking tussen behoeften, mogelijkheden en concepten. De overheid ont

wikkelt zich omdat er nieuwe maatschappelijke behoeften opduiken waar zij 

naar vermogen op inspeelt. Maar wat mogelijk is, hangt mede afvan de econo

mische, juridische en politieke inzichten en van politieke concepten. Omgekeercl 

worden de kenmerken van bet functioneren van de overheicl weer bepaald door 
de maatschappelijke behoeften. 

Denken in termen van overheid en markt loopt zo vast. Maar dat is niet het eni

ge. Ook het mens- en wereldbeeld waar bet op berust. Het beelcl van het ratione

le indiviclu als cle natuurlijke en vanzelfsprekende eenheid van samenleving en 

waarheid ('cog,ito ergo sum'). De zichzelf genoegzame mens clie zelfstandig en au

tonoom, zich hero"isch een weg baant door een verbijsterende wereld. De samen

leving is in die visie een verzameling van vrije mensen die zich via een overheid 

collectief in de hand nemen en functioneel organiseren, met het realiseren van 

een grotere vrijheid als doe!. Het concept dat ten goede en ten kwade de maat

schappelijke ontwikkeling heeft bepaalcl. Het vormt de basis van de economi

sche, sociale en wetenschappelijke groei in de laatste drie eeuwen, en de achter

grond voor de problemen waar de samenleving mee worclt geconfronteerd, 

wordt: economische groei die ten koste gaat van andere waarden, wetenschap 

waaraan het Ieven zo nodig ondergeschikt wordt gemaakt, eigen belang clat geen 

rekening houdt met de be Iangen van anderen. Want vrijheid l1eeft in dat con

cept slechts een grens in een gelijke vrijheid van anderen, en overigens aileen in 

wetten en plichten die we onszelfvia de overheid opleggen. De 'natuurlijke' vrij-
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heid heeft geen tegenhanger in een even natuurlijke verantwoordelijkheid je

gens anderen of de gemeenschap. Die benadering werkt structureel de houding 

in de hand van: 'ieder voor zich en de overheid voor ons allen'. Dat kan, dat kan 

zelfs vruchtbaar zijn, indien sociale banden, onderlinge afhankelijkheid, ge

meenschapszin en maatschappelijke instituties- waaronder de overheid- een 

voldoende tegenwicht bieden aan de krachten van markt en samenleving. Want 

het is een benadering die zin en inhoud ontleent aan het 'tegenwicht'. Het gaat 

om bevrijding van, vrijheid ten opzichte van. Fysieke beperkingen, onderlinge 

afhankelijkheid, sociale banden, overheden; ze zijn tegelijk de dwang waarvan 

men zich wil bevrijden en de 'band' die tot een 'sociaal contract' dwingt en zo 

het Ieven in vrijheid mogelijk maken. Vrijheid als zodanig, los van binding of 

tegenwicht, is niets en biedt geen richting of zin aan het bestaan. Het biedt geen 

tegenwicht aan de middelpuntvliedende kracht die het oproept. Het schept te

genstellingen die het niet kan overbruggen; tussen individu en overheid, tussen 

vrijheid en dwang, eigen be lang en collectief be lang, flexibiliteit en aanpassing 

versus uniformiteit en zekerheid. Als de bindingen die de 'dwang' schiepen -wel

ke inhoud gaf aan vrijheid-, wegvallen biedt het evenwel geen zin en doelmeer. 

Enig doel worclt dan: 'meer, rijker, mooier'. 

Een program 

Het uitgangspunt 

Het is niet eenvoudig om te ontsnappen aan die Idem. Ons hele politieke clenken 

is ernaar gaan staan. Toch gaat het christen-clemocratisch denken vanouds uit 

van een ~meier uitgangspunt: het uitgangspunt dat de samenleving meer is dan 

een verzameling mensen op basis van een sociaal contract. Het is de normale 

toestand voor mensen die als zelfstandig persoon zijn geschapen maar claarbij 

afhankelijk van en verantwoordelijk zijn voor elkaar. Het is de politieke vertaling 

van een schepping waarin God Adam afzonderlijk naar zijn beeld geschapen 

heeft, maar zag clat het niet goed was dat de mens aileen is. In die visie ligt een 

wezenlijk ander zicht op de maatschappelijke werkelijkheid besloten. Individu 

en gemeenschap, vrijheicl en gezag, zijn dan geen tegenstelling maar onderschei

den aspecten van een zelfde relatie. Individu en samenleving; geen van beide 

heeft betekenis zonder de ancler. 

Samenleven bestaat in die visie dan ook niet in de eerste plaats uit een overheicl 

en een markt, maar uit een groot aantal verbanden waarin mensen met elkaar 

samenwerken. Samenleven is in cle eerste plaats samenwerken. Daar is een over

heid voor nodig om conflicten te beslechten, om cle beslissingen te nemen waar 

we anders niet uitkomen, en om collectief handelen mogelijk te maken. Daar is 
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ook een markt voor nodig om het handelen van grate aantallen mensen op el

kaar af te stemmen en om schaarste doelmatig te verde len. Maar het zijn mecha

nism en in aanvulling op menselijke samenwerking als fundamenteel mechanis-
111e. 

In die optiek verdwijnen ook de schijnbare tegenstellingen; tussen overheid en 

111arl<t, tussen individu en gemeenschap, tussen vrijheid en verplichting. Het zijn 

steeds aspecten die in elkaar besloten liggen. Mensen zijn meer dan consument 

of burger. Daarom is de overheid er ook niet alleen om de sociaal-economische 

bestaansvoorwaarden te scheppen. Vreedzaam samenleven vergt meer. Het vergt 

gerechtigheid in de zin van: beantwoorden aan bestem111ing. Een samenleving is 

gerechtig waarin 111ensen kunnen beantwoorden aan hun bestemming als mens 

en als lid van de samenleving. Gerechtigheid betreft korto111 het functioneren 

van mensen zelf en in onderlinge verhouding. Gerechtigheid betekent ieder af

zonderlijk en de sa111enleving als geheel in staat te stellen te beantwoorden aan 

hun beste111ming. Dat is niet sociale gerechtigheid, publieke gerechtigheid of 

econo111ische gerechtigheid. Het is gerechtigheid 'tout court': de duurza111e wil 

0111 ieder het 'zijne' te geven. 

Aan die notie van gerechtigheid zal een nieuwe invulling gegeven moeten wor

den IlU het kader van de nationale staat waarin die invulling tot nu toe gegoten 

was, aan betekenis inboet. Denk niet dat het een kwestie is van 'leentjebuur' spe

len bij christelijk naastenliefde of ethiek. Die hebben weinig betekenis als zij in 

de vorm van rechtsplicht wordt opgelegd. Het gaat er veeleer 0111 de middelen en 

structuren te (her)scheppen die 111ensen de 111ogelijkheid bieden 0111 hun !even 

en sa111enleven zoveel 111ogelijk naar eigen inzicht in te rich ten en te besturen. 

De vertaling 

We kunnen de toekomst niet tegenhouden en we kunnen haar niet 111aken. Maar 

we kunnen die toekomst wel degelijk belnvloeden, door er tijdig op in te spelen. 

De samenleving staat voor de vraag welke funda111entele waarden gegeven de we

zenlijk nieuwe omstandigheden in het maatschappelijk !even gewaarborgd kun

nen en 111oeten blijven. Dat vergt nieuwe concepten. Het beschreven uitgangs

punt biedt niet een eenvoudig recept. Het biedt wel een conceptueel kader en 

een vruchtbare benadering voor de vragen waar de samenleving nu voor staat. 

Drie pijlers laten zich daarbij onderscheiden: 

versterking van het primaat van de samenleving: van de structuren, ver

banden en instituties waarin mensen samenwerken; 

het vestigen en verstevigen van adequate overheidsstructuren op interna-



tionaal, nationaal en lokaalniveau; en 

het scheppen van gerechtigheid: van de voorwaarden en voorzieningen 

die mensen in staat stellen om menswaardig in vrede met elkaar te Ieven 

en zich te ontplooien in een open veranderende omgeving. 

Primaat van de samenleving 

De visie dat de samenleving niet alleen uit een overheid en een markt bestaat 

maar in de eerste plaats uit een geheel van verbanden en instituties waarin men

sen samenwerken, heeft in deze tijd een hernieuwd, vruchtbaar perspectief. Het 

biedt een antwoord op de afnemende reikwijdte van overheden, nationaal en in

ternationaal. Denk slechts aan de non-gouvernementele organisaties, het Rode 

Kruis, enzovoorts. 

Die samenleving moet men zich niet voorstellen als een verzuild middenveld. 

Oat was de vorm die paste bij de opkomst en integratie van segmenten van de 

bevolking in de samenleving. In de huidige tijd zal het patroon een ander zijn. 

Het gaat ook niet alleen om het middenveld. Heel het samenleven bestaat uit 

organisaties, gemeenschappen, verbanden en instituties waarin mensen vorm 

geven aan samenwerking, gemeenschappelijk belang, onderlinge afhankelijk

heid en betrokkenheid. Het vormt voor het functioneren van de nationale- en in 

toenemende mate ook de internationale- samenleving een onontbeerlijk net

werk; een onontbeerlijk kader voor afstemming, betrokkenheid en het functio

neren in samenhang en verbondenheid. Niet alleen sociaal, maar ook in de sfeer 

van economie en overheid, in de vorm van bedrijven, ondernemingen, colleges, 

samenwerkingsverbanden, overleg. Het dient de mens, ten goede en ten kwade. 

Organisaties en verbanden scheppen niet alleen cohesie, maar vormen ook het 

kader voor splitsing en tegenstelling. Het biedt ook samenhang en macht aan 

negatieve krachten in de samenleving. 

In die visie op de samenleving liggen tevens centrale opdrachten voor de overheid 

besloten. Een eerste is het stimuleren, koesteren en onderhouden van het ont

staan, bestaan en bloeien van een netwerk van verbanden en organisaties. Oat die 

een 'natuurlijk' gegeven zijn van samenleven laat onverlet dat dit gesteund en ge

schraagd moet worden door randvoorwaarden. De werkelijkheid van het moment 

is echter een andere. In een verlate reactie op de verzuiling is er nog vooral spra

ke van terugdringen, beperken en afbreken, meer dan van stimuleren. Oat wordt 

versterkt omdat in het denken in termen van individu, overheid en markt, die 

verbanden primair gezien worden als kartel, belangenorganisatie en ondemocra

tische invloeden. Een niet minder bepalende factor is het verlies aan zelfVertrou

wen, gevoel van eigenwaarde, besefvan eigen functie en betekenis bij de betrok

ken organisaties. 
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Onder invloed daarvan gaat thans op diverse terreinen vee! sociaal kapitaal ver

loren. Bij gebrek aan beter treedt de overheid in het vacuiim dat ontstaat. Als die 

maatschappelijk infrastructuur eenmaal is verdrongen door regels en overheids

beleid herleeft ze echter niet eenvoudig weer door terugtreden van de overheicl. 

Bovendien gaat er meer verloren dan een wijze van organisatie. Geleidelijk ver

dwijnt ook het kader voor publiek de bat en droogt de voeding op van waarden 

en normen binnen de samenleving. Een overheid kan die niet scheppen. Het in

terpreteren van nieuwe verschijnselen, het confronteren van nieuwe ethische en 

morele dilemma's, en het in verband begrijpen en plaatsen van nieuwe behoef

ten, vergt een levensbeschouwelijk uitgangspunt. Daar is de samenleving voor, 

in a! haar schakeringen. De overheid kan en moet daar niet in kiezen; maar ze 

zal dat proces welmoeten bevorderen. Daarbij gaat het niet aileen om levensbe

schouwelijke of non-profit organisaties. Op dit moment loopt het bedrijfsleven 

vaak voorop bij het ontwikkelen van gedragscodes en een aanpak voor milieu

vraagstukken. 

Zorg van de overheid in deze staat niet op zichzelf. Het is slechts een aspect van 

de zorg van de overheid voor de 'infrastructuur' van het samenleven; de vormen 

en voorwaarden voor samenwerking, communicatie, publiek debat en maat

schappelijk hanclelen. In een samenleving die door tysieke, sociale en historische 

banden bijeen gehouden wordt, richt die zorg zich primair op de mogelijkheden 

en toegang van het individu tot het maatschappelijk verkeer; vrijheid van uiting, 

vereniging, mededinging, enzovoorts. Maar waar de traditionele, welhaast van

zelfsprekende kanalen van maatschappelijk verkeer in betekenis afnemen ofver

vagen, zal de aandacht zich primair op de voorwaarden voor die rechten moeten 

rich ten. Het recht van meningsuiting heeft weinig betekenis inclien het prak

tisch slechts inhoudt clat ik mijzelf 's ochtends voor cle spiegel mag toespreken. 

In dat kader moet de zorg van de overheid voor de omroep gezien worden; cul

tuurbeleid is daaraan ondergeschikt. In hetzelfde kader moet bij voorbeeld ook 

de zorg voor aansluitingsmogelijkheclen op telecommunicatienetwerken en een 

adequaat nummerbeleid gezien worden. Steeds gaat het om het scheppen van de 

mogelijkheid van communicatie en informatie tussen delen van de bevolking. 

l:'cn adequaat institutioneel kadcr 

Een samenleving is niet een overheid en een markt, maar zonder gaat ook niet. 

Nationaal niet en internationaalniet. Dat laatste vergt met name in deze tijcl on

ze aandacht. Nog te vaak wordt cle groei van internationale samenwerking en 

overheidsinstituties gezien als concurrent zo niet als bedreiging van nationale 

staten. In die optiek dragen we bevoegdheden over aan Brussel en tasten onze 

nationale soevereiniteit en zelfstandigheicl daarmee aan. Ook clie visie is een 



product van een individualistisch mensbeeld waarin overheden bij overeen

komst door vrije mensen worden ingesteld. Vrees voor verlies van bevoegdheden 

en vrijheid miskent de werkelijkheid dat overheden op verschillende niveau's 

elkaar steeds meer nodig hebben om zelf adequaat te kunnen functioneren. 

Samenwerking en integra tie vinden vee! vaker hun oorzaak in verlies aan func

tie en onvermogen van nationale overheden en de behoefte om dat verlies te 

compenseren Uustitiele en politiesamenwerking, asielbeleid, enzovoorts). 

Christen-democratisch denken gaat vanouds uit van een andere visie. Daarin is 

een overheid een noodzakelijke voorwaarde om vreedzaam in recht samen te 

kunnen Ieven. In de afgelopen twee eeuwen zijn nationale staten het kader ge

weest voor sociale en maatschappelijke ontplooiing. In deze tijd is dat niet meer 

genoeg. Mensen Ieven oak internationaal fysiek, economisch en sociaal steeds 

dichter op elkaar metals gevolg dat oak internationaal een gemeenschappelijke 

overheid steeds meer een noodzakelijke en onvermijdelijke voorwaarde is om 

duurzaam in vrede met elkaar te Ieven. Dat gaat niet vanzelf; een markt schept 

geen overheid. In ruzie, wedijver en oorlog met elkaar Ieven is o zo eenvoudig; 

de illustratie ligt slechts een dagreis in zuid-oostelijke richting. Om uit die situ

atie tot een vreedzaam samenleven te komen, dat is de kunst, de essen tie van 

politiek. Daartoe zijn ons overheden gegeven. 

Een overheid is nodig, ook internationaal. Maar men moet daarbij niet denken 

in beelden van een nationale overheid, in termen van centraal bestuur, omvat

tende rechtseenheid en uniformiteit van beleid. Dat is nu nog vaak het geval, 

oak waar het de toekomst van de Europese integra tie betreft. Voor- en tegenstan

ders van de Unie zien die vooral als nationale staat op continentaal niveau. In 

die visie is er maar een 'overheidskoek' en die moet verdeeld worden. Maar op 

Europees niveau gaat het verlies aan functie van grenzen nag harder dan op na

tionaal niveau. Daarom is wat we nu nag vaak zien als atwijking, als tijdelijk lap

middel in atwachting van een werkelijk Europese overheid, wellicht een meer 

normaal patroon. 

Nu loopt de discussie over internationale samenwerking vast in de spanning tus

sen de groeiende realiteit van de noodzaak om uiteenlopende, vaak conflicteren

de belangen en inzichten van nationale staten tot eenheid en positief handel en 

om te vormen, en de hang naar beleidsvrijheid en de wens om bevoegdheden 

pas af te staan als tenminste een vergelijkbare uniformiteit en democratische 

controle verzekerd is. Ons uitgangspunt is vruchtbaarder. Duurzaam in vrede sa

menleven vergt een overheid, maar samenleven bestaat niet in de overheid, 

maar in de schakering en verscheidenheid van patronen en maatschappelijke 

verbanden. De implicatie hiervan is dat wezen en doe! van de Unie niet gelegen 

moeten zijn in het scheppen van een centrale overheid met bijbehorende demo-
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cratische controle en uniforme regelgeving, maar in het scheppen en waarbor

gen van de randvoorwaarden die dwingen tot cohesie en afhankelijkheid en de 

regels die een zo groot mogelijke verscheidenheid mogelijk maken zonder dat 

die tot scheiding, conflicten en belemmering leiden. 

Een Europese Unie zal berusten op nationale staten net zoals die nationale sta

ten meer dan ooit op lokaal en regionaal bestuur zullen berusten. Want laten we 

wei wezen; ook in ons denken over het binnenlands bestuur !open we vast in de 

concepten van centraal, hierarchisch geordend territoriaal bestuur. Dat beant

woordt echter steeds minder aan een werkelijkheid waarin maatschappelijke 

problemen en bestuurlijke eenheden steeds minder samenvallen. Het gaat niet 

om een probleem van schaal dat opgelost kan worden met grotere bestuurlijke 

eenheden, maar om vervagende grenzen die nog slechts een van de factoren zijn 

rand welke maatschappelijke ontwikkelingen zich plooien. Ook in het binnen

lands bestuur zal de aandacht vooral gericht moeten worden op de mechanis

men en vormen voor gemeenschappelijke besluitvorming en samenwerking op 

basis van herkenbare gemeenschappen, zonder dat ieder daarvan de besluitvor

ming kan blokkeren (bijvoorbeeld bindende besluiten door een meerderheid van 

de betrokken besturen). Ook op dat niveau zullen we moeten leren denken en 

werken in termen van verscheidenheid in plaats van uniformiteit en algemene 

en gelijke rechtsregels. 

Dat alles is niet aileen een kwestie van bestuurlijke reorganisatie. Het vergt een 

fundamenteel omdenken van onze begrippen van recht en wet. Nu worden die 

gekenmerkt door uniformiteit, zekerheid en eenheid. Het concept van de rechts

staat gaat uit van een gelede en hierarchisch geordende wetgeving en bestuurs

organisatie, die op basis van algemene bevoegdheden, regels en normen handelt. 

Dat dwingt tot een planmatig handelen waarbij ieder optreden eerst in algeme

ne regels moet zijn voorzien. Maar dat strookt steeds minder met een werkelijk

heid waarin snel gereageerd moet worden op van buiten komende ontwikkelin

gen en de tijd doorgaans ontbreekt om die eerst in wetgeving neer te slaan. Tege

lijk vormt die wetgeving veelal een belemmering om adequaat op het specifieke 

geval in te spelen. Gevolg is dat we enerzijds de wetgevende bevoegdheid steeds 

meer delegeren aan het bestuur en anderzijds de wetgeving steeds meer detaille

ren en uitsplitsen. Het eindresultaat is een averechts effect. Het overheidsoptre

den is noch voorspelbaar, noch betrouwbaar en zeker. Niet dat we de verworven

heden van de rechtsstaat maar overboard moeten zetten, maar we zullen nieuwe 

vormen van controle en sturing moeten vinden, de oude werken steeds minder. 

Voor een ding zullen we ons daarbij moeten hoeden; meegaan in de concepten 

van het primaat van de politiek en het uitspreken van de banvloek over ieder 
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die, en ieder orgaan dat nog voor zichzelf denkt. Let wei: de mogelijkheid om bij 

besluit van een gekozen wetgever de gevestigde orde en bestaande consensus te 

kunnen veranderen, is een verworvenheid die we niet moeten inruilen voor een 

regering door rechters. Die kunnen individuele beslissingen wei algemeen en ab

soluut maken, maar niet aanpassen als dat nodig is. Terwijl dat toch is wat door

gaans nodig is. Het huidig denken in termen van primaat van de politiek is even

wei onverdraagzaam machtsdenken: 'be reasonable, do it my way'. Het miskent dat 

de bevoegdheid tot beslissen is gegeven om knopen door te haken waar de sa

menleving op vastloopt, maar niet omdat democratische besluitvorming perse 

tot betere en verantwoorder oplossing zou leiden. Bij meerderheid beslissen is 

noodzakelijk als andere, meer verantwoorde methoden van beslissing het Iaten 

afweten. Het huidig 'trommelen' op het primaat van de politiek is echter daad

kracht die bij gebrek aan visie wordt gekoppeld aan procedureel denken, dat 

zich uit in referenda, kiezen, enzovoorts. Het is weinig vruchtbaar en tast vee

leer het vermogen aan van de laatste instantie die nog met enig gezag conflicten 

in de samenleving kan beslissen. 

Aile spreken over de overheid als een noodzakelijke voorwaarde voor samenle

ving moet ons niet uit het oog doen verliezen dat de markt niet minder wezen

lijk is. In het beeld van de mens als persoon en als dee! van de samenleving ligt 

besloten dat de mechanismen via welke we het onderling handelen als individu

en afstemmen, even wezenlijk zijn als de mechanismen via welke we samenwer

ken en collectief handelen. We moe ten oppassen om niet in reactie op de radica

lisering van het denken in termen van individuen en markten, de andere aspec

ten van samenleven, zoals overheid en maatschappelijke verbanden, te idealise

ren. Maar die markt is niet neutraal; de wijze van inrichting en ordening be

paalt het functioneren en de uitkomst. Daardoor reproduceert en versterkt de 

markt de uitgangspunten en veronderstellingen waar zij op berust. Vandaar dat 

de markt nooit zelf ijkpunt of standaard kan zijn. Inrichting en ordening kun

nen en moeten getoetst worden aan opvattingen om trent zin en doe! van mense

lijk samenleven. In een internationale markt zal dat aileen vaak niet meer op 

nationaal niveau mogelijk zijn, maar onderdeel moeten zijn van internationale 

ordening en afstemming. Ook dat vergt de 'bouw' van een internationale over

heidstructu ur. 

Een gerechte, !eejbare samenleving 

Primaat van de samenleving, overheid, markt, het is allemaalnodig met het oog 

op het overheersend doe!; in vrede en gerechtigheid samenleven, nationaal en 

interna.tionaal. Dat is vanouds het project van christen-democratische politiek. 

Samenleving. overheid, markt zijn daarbij een noodzakelijke voorwaarde, maar 

niet een voldoende voorwaarde. Het moet zin en bestaansrecht krijgen door de 
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bijdrage die het l1eeft aan een 'gerecht' samenleven. Een samenleving waarin 

men individueel en collectiefkan beantwoorden aan zijn menselijke bestem

ming. Dat project is wezenlijk ambitieuzer dan het enkel waarborgen van ieders 

materiele bestaan en mogelijkheid om vrij en gelijk zijn eigen gang te gaan. Wie 

uitgaat van het beeld dat mensen geroepen zijn om in verbondenheid met en 

verantwoordelijkheid voor elkaar te Ieven en dat levensbeschouwing daarbij een 

eigen dimensie is van het bestaan, komt tot een andere invulling. Dat gafvan

ouds een eigen karakter aan christen-democratische politiek. Er ligt een wereld 

van beleid achter. Niet als middenweg tussen links en rechts, maar als funda

menteel andere weg dan die we ike enkel uitgaat van vrijheid en individu- of dat 

zich nu hult in socialisme, liberalisme of rationalisme. Naarmate economische 

verschillen tussen die drie wegvallen, blijken de resterende verschillen steeds 

meer 'lood om oud ijzer'. 

Wat die gerechte samenleving concreet inhoudt zal naar tijd, plaats en generatie 

verschillen. Het is niet een kwestie van bepaalde regels, voorzieningen en 

mechanismen die vervolgens 'automatisch' tot het gewenste resultaat leiden. 

Het vergt voortdurend aandacht, beheer en bijstelling. Waar aard en structuur 

van de samenleving drastisch veranderen, zal ook de invulling van wat een 

gerechte samenleving vormt, fundamenteel veranderen. Dat volgt aileen a! uit 

het feit dat bij de huidige inrichting diverse voorzieningen in de !mel komen als 

gevolg van de economische ontwikkeling en groei. De groei en stijgende wel

vaart zijn het resultaat van productiviteitsstijging in industrie en diensten. In 

het onderwijs, de gezondheidszorg en algemene overheidsdiensten doet zich 

echter geen gelijke stijging voor, vaak is zelfs het omgekeerde het geval (kleinere 

klassen bijvoorbeeld). Bezuiniging, achterblijvende lonen of groeiende kosten bij 

gelijk blijvende dienstverlening zijn daannee de drie even onaantrekkelijke 

opties voor deze sectoren. De druk wordt verder versterkt door de noodzaak van 

belastingverlaging in navolging van andere Ianden. Het resultaat is het ver

schijnsel van publieke verarming te midden van particuliere rijkdom. Een ander 

direct gevolg is het voortgaande proces van schaalvergroting, functionele organi

satie en groeiend management in deze sectoren, waarbij zorg, aandacht, de niet

meetbare kwaliteit en levensbeschouwelijke aspecten als niet functioneel en 

overbodig worden weggesaneerd. 

Het antwoord op die ontwikkeling is niet om er tegen te zijn. Het is ook niet een 

kwestie van meer middelen beschikbaar stellen. In vee! gevallen zal aanvaard 

moeten worden dat de financiering als zodanig een onderdeel van het probleem 

is. In andere gevallen zijn het de structuren die niet meer beantwoorden aan de 

huidige aard van de problematiek. De gezondheidszorg wordt nog geregeld als 

een homogeen probleem, terwijl er een duidelijk onderscheid is tussen de zorg 

gedurende het Ieven en die op het eind van het Ieven. Mogelijk moet de laatstge-
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noemde veelmeer als onderdeel van pensioenvoorzieningen gezien worden. So

ciale zekerheid en bijstand worden nu geregeld vanuit de gedachte dat inkomen 

de basis is voor maatschappelijke participatie. De voorzieningen die daarvoor no

dig zijn. krijgen vee! vaker het averechtse effect dat ze mensen van arbeid uit

sluiten, terwijl juist arbeid steeds belangrijker is om aansluiting te houden bij 

een snel veranderende maatschappij. In dat Iicht zal de sociale zekerheid moge

lijk vee! sterker gericht moeten zijn op het waarborgen van arbeid als zodanig. 

Melkert-banen bieden in dat opzicht een voorbeeld, a! is het vaak een nog niet 

geslaagd voorbeeld. 

Fundamenteel bij het vinden van een antwoord is een duidelijk zicht op de ele

menten en mechanismen die bepalend zijn voor een leefbare en gerechte samen

leving. Nu worden die vaak nog als tegengesteld begrepen; economic of milieu, 

particuliere welvaart of publieke voorzieningen, individuele keuzevrijheid of so

lidariteit. In de visie dat niemand afzonderlijk bestaat zonder in gemeenschap te 

Ieven, vallen die tegenstellingen weg. Maar terwijl we een duidelijk beeld hebben 

in de opeenvolging van individuele wensen en behoeften (Maslov), bestaat een 

vergelijkbaar inzicht in de rangorde van collectieve wensen en behoeften niet, 

noch in de wijze waarop die samenhangen met de inclivicluele welvaartsbele

ving. Ook op dat punt hebben we meer aan een mensbeelcl clat de mens als meer 

ziet clan een consument en producent, als meer dan een rationele nutsbeleving 

in vleselijke verpakking. Ook vreeclzaam samenleven kent een rangorde in 

behoeften en wensen die claartoe nodig zijn. 

De taak van het Wetenschappelijl< Instituut 

In het kader van clit betoog moet volstaan worden met ruwe lijnen en het signa

leren van vragen. Ik gaf al aan dat het niet het boodschappenlijstje is voor de 

fractie. Duidelijk zal zijn dat op de meeste terreinen de contouren van de proble

matiek en de vragen geleiclelijk duiclelijk worden. Dat betekent echter niet clat 

ook het antwoorcl al cluiclelijk is. Daarom waarschuwde ik aan het begin geen 

moed te putten uit de moeilijkheden van Paars want die hangen samen met de 

geschetste vragen. 

Wij hebben een vruchtbaarder uitgangspunt en mensbeelcl. Die politieke zeker

heicl en clat zeltvertrouwen moeten zich echter wel vertalen in adequate en cloel

treffencle antwoorclen op de geschetste problemen. Als die eerst door een nieuwe 

programcommissie gevonden en uitgewerkt moeten worden, is het te laat. Het is 

immers niet een kwestie van het vinclen van oplossingen, maar van kweken van 

het besef clat er een probleem is en van het scheppen van clraagvlak voor de op

lossingen. Het coA komt voort uit twee traclities; die van een funclamenteel ge-
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luid en van persoonlijke betrokkenheid. We moeten het hebben van de kracht 

van de overtuiging, de betrokkenheid van een achterban en bevredigende oplos

singen. Laten we die aanboren. 

ln die richting zullen in de komende tijd oak de werkzaamheden van het Weten

schappelijk Instituut moeten liggen. In het aanreiken van analyses die de aard 

en omvang van de vraagstukken duidelijk maken en in het geven van richting 

en aanzetten bij het vinden van oplossingen. Meer is vaak nag niet mogelijk en 

niet nodig. De oplossingen zullen vaak gelegen zijn in radicaal andere richtin

gen dan waar doorgaans in gedacht wordt. Dat vergt discussie binnen en buiten 

de partij. Omvattende studies die alle mogelijk antwoorden al bevatten, zijn 

daar niet bevorderlijk voor. Dan kan men alleen nag voor of tegen zijn. 

Een Christen-Democratisch Appel 

De geschetste uitgangspunten zijn in tal van opzichten vruchtbaarder dan den

ken dat uitgaat van individu, overheid en markt. Maar tegelijk kan men zich af

vragen wat de politieke levensvatbaarheid daarvan is. Denken dat het individu 

centraal stelt mage dan zijn achilleshiel hebben in het losser worden van de ge

meenschapsband die het veronderstelt, het christen-democratisch denken lijkt 

een niet geringere achilleshiel te hebben in het proces van secularisering. Dient 

in dat licht niet enige afstand genomen te worden van uitgangspunten die hun 

basis vinden in een christelijke visie op mens en werkelijkheid? Dat lijkt moge

lijk. Bieden concepten als 'civil society' en communitaristische theorieen niet een 

zelfde kader, zonder dat dit uitgaat van een christelijke levensbeschouwing. 

De visie waar de vraag uit voortkomt, berust op een verkeerde premisse. Het coA 

is geen kerkelijke partij. Politiek beleid is geen christendom in actie. Maar dat 

laat onverlet dat de stand pun ten uitgaan van een visie op mens en samenleven, 

die haar wortels vindt in een levensbeschouwelijke kijk op de werkelijkheid. Na

tuurlijk kan men dat vertrekpunt inruilen voor een ander, om dan vervolgens 

langs een andere weg tot vergelijkbare conclusies te komen. Dat men vanuit an

dere vertrekpunten oak tot inzichten komt die het christen-democratisch den

ken vanouds kenmerken, bevestigt echter veeleer de vruchtbaarheid van dat laat

ste dan dat het bewijst dat we oak zonder kunnen. Het idee dat men oak zonder 

de levensbeschouwelijke wortels wei tot hetzelfde resultaat kan komen, gaat bo

vendien uit van de gedachte dat een christelijk mens- en wereldbeeld bijzonder 

is, in tegenstelling tot neutrale, algemeen geldige opvattingen. Daarmee wordt 

slechts het tegengestelde mens- en wereldbeeld aanvaard; want dat ogenschijn

lijk neutrale, algemene mensbeeld is niet minder levensbeschouwelijk als een 

christelijk uitgangspunt. We moeten ons niet op voorhand in het defensief Iaten 
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clrukken door te aanvaarclen clat het mensbeelcl clat clemens en zijn zintuiglijke 

waarneming essentie en toetssteen van waarheicl en werkelijkheicl zijn. Dan valt 

cle cliscussie niet te winnen, want men geeft met het uitgangspunt cle eigen over

tuiging al prijs. 

In die visie is becloelcl mensbeelcl algemeen. waarclevrij en neutraal. Geloof is 

clan een prive-zaak, waarheicl en waarcle zijn relatief en over smaken valt niet te 

twisten. Oat uitgangspunt is tout. Geloof is niet prive of bijzoncler. Het is een al

gemene, funclamentele climensie van het bestaan, ook a! verschilt cle invulling 

van mens tot mens. Ook smaken verschillen; wat we eten, hoe we ons kleclen is 

prive, maar claarmee is cle behoefte aan voedsel ofklecling niet prive. Het is een 

publieke zaak clat mensen zich kunnen voeclen en kleclen, en zelfs prive kunnen 

kiezen. Uitkeringen en bijstand moeten omhoog, om iecler het recht op een ei

gen smaak te geven. Het naarstig zoeken naar zingeving en ethisch houvast in 

politiek en wet onclerstreept slechts clat levensbeschouwelijk houvast een publie

ke zaak is, en logenstraft het beelcl van clemens die zelfgenoegzaam en auto

noom zijn metatysische waarclen en orientatie bepaalt. 

Er is aile reclen om vast te houclen aan cle eigen levensbeschouwelijke bran van 

het christen-clemocratisch clenken. De samenleving moet onder wezenlijk veran

clercle omstancligheclen funclamentele waarclen en zekerheden opnieuw veranke

ren in het maatschappelijk Ieven. De instituties en concepten die daarbij moeten 

verancleren, zijn veelal ontstaan vanuit christelijke waarclen. Bijstelling vergt een 

impuls vanuit clatzelfde clenken. Anders clraait het verancleren dol en worclt het 

aanpassen om het aanpassen en worclt iecler concept zijn eigen maatstaf. 

Tot besluit 

Het project blijft kortom hetzelfcle: hoe scheppen we de voorwaarclen voor een 

cluurzaam vreeclzaam samenleven in gerechtigheicl. De zekerheicl claarbij blijft 

ook clezelfcle. Aileen de invulling zullen we- vaak raclicaal- moeten bijstellen. 

Maar we hebben claarbij cle ontspannen wetenschap clat we cle vragen niet voor 

aile eeuwen hoeven op te lossen, maar aileen hier en nu. We zijn op weg naar 

het Koninkrijk; clat ligt voor ons, niet achter ons in Jorwerd. Laten we ons clan 

hoeclen om vast te houclen aan wat was, aan wat goed leek. Ook al was het goecl, 

het verzuurt door verloop van tijcl. We moeten vercler, niet terug. 

Dit artikcl is ccn bcwcrking van ecn lezing die mr. j.P.H. Donner op 12 april 1'!'!'! hicld 

voor hct Wetensclwppclijk Instituut. 
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