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mds de jaren tachtig is in de 

Vcrenigde Staten de hewel,-'ing 

van het 'communitarisme' op

gekomen, die het libcrallsme 

scherr kritiseert. Vertcgenwoordigers 

van dat gcmeenschapsdenken verdedi

gcn: de individuelc mens hcstaat nict, 

elk mens groeit op en ledt in maat

schappclijke relaties en verbanden die 

als 'human conditions' functioneren. In 

dic relaties en verbanden worden nor

men en waarden overgedragen en die 

geven de mens houvast. 

Die opvattingen vertonen overeenkom

sten met het christen-dcmocratische 

denken. Er zijn echter twee belangrijke 

verschillen in de mens- en staatsbe

schouwing. 

In de christen-democratic 

wordt van de mcns ge

zegd, dat hij meer is dan 

de relaties en samenle

vingsverbanden waarin hij 

lcelt. Hij transcendent dic 

relaties cn verbanden en 

zijn vrijheid en verantwoordelijkheid 

tot uitdrukking Dit impliceert geen in

dividualisme, omdat die mystcrieuze 

typering van de mem ook een huge 

roeping impliceert: Cuds liefclc voor en 

solidariteit met de mcnsen docn een 

appel op de mens tot navolging in naas

tcnlidde, diensthaarheid en solidariteit. 

Het twcedc vcrschil hcclt hctrekking 

op 'publieke gerechtigheid', die chris

ten-democraten gehruiken als norma

tieve kwalificatie van de staat. Dat wil 

zeggen dat hoewel de taken van dc 

overheid onbeperkt zijn, haar optreden 

principieel bcgrensd is. Deze uitspraak 

klinkt paradoxaal, maar dat is ze niet. 

De overheid is met wetten en regelge

ving op aile terreincn van 

de samenlcving hezig, 

maar in haar optreden stu it 

zij op grcnzcn. 

a) Dc overheid kan nict aile 

onvolkomcnhedcn van de 

burger~ en van de sanlcn

lcving orvangcn. 

gaat dus in geen enkel ver- b l Hocwel dc overhcid 

hand op. De mens wordt kan hqdragen tot het lc-

getypecrd als 'naar het vensgeluk van de burger<,, 

beeld van Cod geschapen'. is zij niet in staat de zin of 
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mens ecn mysterie i'> en dat zijn identi- van de mensen te reali'>eren. 

tcit niet adequaat te dehnicren is. Hoc 

helangrijk de overdracht van normen 

en waarden in maatschappelijkc organi

saties ook is, hct kenmerk van transcen

dentic brengt met zich mcc dat een 

mens op die normen en waarden kri

tisch kan rellcctcren. Daarin komen 

c) De ovcrheid i-; nict in staat aan aile 

helangen en wensen van de burgers te 

voldoen; zij moet het algemeen belang 

hcvorderen 

d) De overheid behoort de eigcn com

petcntic en vcrantwoordelijkheid van 

burgers in hun privc•;leer te erkenncn. 



c 1 Or grond van de eigen aard van niet

<,tatclijke samcnlcvingsverbanden he

hoort de overheid in wetten en heleid 

de eigen verantwoordelijkheid van die 

samenlcvingsverbanden te erkcnnen. 

'l'ublicke gercchtigheid' stclt dus gren

zen aan de comretentie van de over

heid en crkent de zelh,tandigheid van 

samcnlcvingwerhanden. Dat betekent 

n1et dat de ovcrhcid <;lcchts condities 

moet schepren voor de vrijhcid en ver

antwoordcll)kheid van maatschappelij

ke organi'>aties 'Publieke gercchtigheid' 

hcdt niet aileen betrekking op compe

tcntiegrenzetl en het scherpen van 

condities. maar ook or cen rositievc 

taakstelling: het nastreven van cvangc

lischc gercchtigheid in het helren be

vorderen van de kwalitcit van '>amen

levingsverhanden en met name opko

men voor kwetsbaren en zwakkcn. Dat 

streven houdt een beloltc in: het Ieven 

kan worden ervaren als zinvol, ook 

voo1· komcndc genera ties. en hedt toe

komstper'>pcctief. Iuist de normatieve 

kwahhcatie 'publicke gcrcchtighcid' he

llOort de overheid dynamiek en elan tc 

gcvcn en hJt~r tc n1akcn tot cen 'anlbiti

cuze ovcrheid' ' 

In dat opzicht bestaat er een nict onbc

langriJk ver.,chil tu'5en de christen de

mocratiC en het communitarisme. AI., 

communttartstcn in verhand met de 

ovcrhcid over 'gerecht1gheid' spreken, 

bedoelen zij de crkenning van vrij

heids- en comrctcnticrechten en ver

antwoordclijkheden van burger'> en van 

maatschappelijke organi'>aties. Fn ver

dcr: onpartijdighcid, laire rrocedures 

en beteugelcn van willekeur. Over 'pu

bl1ckc gercchtigheid' ter aanduiding 

van de gcnocn1dc 'an1bitieuze taak' van 

de overheid, <;prekcn zij niet. Daarin 

zijn zij scmi-liheraal. 

Lr ziJil christen-democratcn die de taak 

van de overheid over-ambitieus voor

<;tellen Zij hechten niet aileen vee! 

waardc aan de kwaliteit van maatschap

pelijke organisaties (aandacht, zorg en 

verantwoordelijkheid voor elkaar). 

maar zij spreken ook over een 'verant

woordelijke' en 'zorgzame samenlcving' 

en 'verzorging<;maatscharrii' De be

docling is we! duideliJk, maar het is to

talitair en onJuist taalgebruik Evenals 

het woord 1

Verzorging').;;taa( suggereert 

men met die woorden mccr dan men 

kan waarrnaken. De staat verzorgt niet 

en de samenleving evenmin. De samen

lcving draagt geen verantwoordelijk

heid en is niet zorgzaam, en zij kan dat 

ook niet zijn. Dat kunncn mcmen ai

leen en maatschappelijke organisatics 

zijn daarhij noodzakelijk Daartoe is 

een uiterst belangrijke taak voor lei

dinggevende rersonen in die organisa

ties en voor de overheid weggelcgd.' 

Puhlieke gerechtigheid betekent nict 

aileen condities scherren ter bevorde

ring van de zellstandigheid van maat

schaprelijke organisaties, maar ook op 

zo'n manier condities stellcn dat hinnen 

die organisaties zorg, verantwoordelijk

hcid. zinhescf en de kwaliteit van Ieven 

worden hevorderd. 
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