
Verzelfstandiging van overheidsdiensten, decentralisatie en privati

sering zijn de laatste vijftien jaar tot kernwoorden van het politiek 

bedrijf geworden. De samenleving moest bevrijd worden van de be

klemming van een uit zijn voegen gegroeid, overbelast, centraal 

overheidsapparaat. Het was dringend gewenst de private verban

den en de individuele burgers weer sterker te bepalen bij hun eigen 

verantwoordelijkheid. Op zichzelf waren daarvoor plausibele rede

nen aanwezig. Daaraan moet voor de eerlijkheid wei toegevoegd 

worden, dat in de afslanking van de centrale overheid financieel

economische motieven steeds meer dominant zijn geworden. 

D 
eze ontwik-

kelingen zijn 

in de jaren 

tachtig he· 

gonnen en hebben zich in 

de jaren negentig versneld 

voortgezet. Er was sprake 

van een toenemende be

vlogcnheid. West-Europa 

kwam in de ban van het 

waarom. als de uitvoeren

de diemten van de over-

heid kunnen worden 

geprivatiseerd, dit ook niet 

kan met de ontwikkeling 

van heleid. Hlijkbaar zag 

hij aan de horizon reed<, 

als ideaal de staatloze staat 

opkomen. 1 

lk gecf toe. het zijn cxtre-

privatiseringsstreven. Ook me gevallcn, maar toch .. 

CDA-ministers maakten In de atgelopen tien jaar 

daarop geen uitzondering Dr . .J.D. DnuJerink zijn we ook in Nederland 

en hebben het van harte ondersteund. met diep ingrijpende hclcidshcslissin-

In dit proces kwam het soms tot wei 

heel opvallende uitschieters. Zo werd 

door sommigen gepleit voor privatise

ring van het gevangeniswezen. Een on

derncming ovcrwoog reeds daartoc zijn 

diensten aan te hicdcn. [en hooglcraar 

in de bestuurskunde vroeg zich zelts al 

gen geconlronteerd, voor wat de priva

tisering van onder andere het Ilkwezen, 

hct Loodswezen, KI'N. l'ostbank, 

Openhaar Vervocr en Openhare Nuts

bedrijven bet ref t 

Daarnaast moet worden genoemd de 

verzelfstandiging van overhcidsdien-
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<;ten, met het doel daarbinnen ten aan

zien van de uitvocring van het over

heidsbelcid zelfstandig te kunncn 

opcrcren, zondcr de dirccte betuttcling 

van de centrale overheid. Er moet af

stand komen tu<,sen politick en uitvoc

ring. 

We kcnnen reeds de vrijwel zclfstandi

gc positie van de politie. Door reorga

ni-,atie krecg de ambtelijke organisatie 

van het Ministcrie van justitie een gro

te onafhankelijkhcid Ecn en ander be

tekcnt, cbt de politick, in dit geval de 

minister van Ju-,tilic, geen dirccte grcep 

( mcerl op de desbctreffende sectoren 

hecft. Nog bctrckkclijk kort gclcden 

gingen ook in de bclastingdienst stem

men op om tot een verzelfstandiging te 

komen. 

Ten derdc was cr het overhcvelcn van 

taken van de centrale overhc1d naar het 

lokalc niveau, ook met het moticf dat 

dezc daar op een mecr verantwoordelij

ke wiJze kunnen worden vervuld. 

Wist/weet de politick echtcr wei, wat 

men in dit all" deed/doeP We mogcn 

het wcllicht zo stellen zoals bij de 

voortdurendc uitbreiding van de ovcr

heiclstaak in de jaren zc-,tig en zeventig 

geen duidelijke staatkunclige criteria 

wcrden gchantecrd om tc bepalen wat 

de centrale overheid wei of niet op zich 

moest/mocht/kon ncmen, is dit nu het 

geval ten aanzien van privatisering, 

verzclfstandiging en decentralisatie. 

Anders gezegd: dczc drie zijn als gc

hcel zclfstandige motorcn gaan functio

ncrcn, waardoor men zich liet voort

drijvcn, dat wil zcggen in principc on

gclimitccrd. 

In dit verband moet nu echtcr worden 

opgemerkt, dat in onderscheicling van 

en in tcgcnstclling tot hct voorgaandc, 

in hct overhciclsoptrcden ook uitgc

sprokcn centralistische en clirigistische 

ontwikkelingen zijn tc constateren, dit 
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met name op het gebied van het onder

wijs, de gezondheidszorg en het wel

zijnswerk, via een belcid van regio

nalisering. Hicr cliencn genoemd te 

worden de soms gigantische fusies die 

min of meer gedwongen tusscn allerlei 

instellingen plaatsvonden. Daarbij werd 

de zaak vaak nict primair vanuit de aard 

van het te verrichten werk en met hct 

oog op de mensen voor wie clit verricht 

wordt, hcoordeeld. Veelcer vond het 

plaats om financicle redenen en met het 

oog op ccn, overigens nict nader ge

kwalihceerde, doclmatigheicl Het is 

bckend, dat in dit proces ook instellin

gen hun cigen iclentiteit hebben moe

ten opgeven. Voor de eerlijkheicl client 

daaraan te worden toegevoegd, dat in 

hepaalde gevallen ook hestuurders en 

clirectie niet voldocnde principiele 

weerstand hebben gchoden en, moge

lijk, daartoe ook niet voldocnde toege

rust en ge'inspireerd waren. Dit laatstc 

doet echter op gcen cnkele wijze af aan 

het feit dat de geconstatecrde, ccntra

listischc geest bij bepaaldc ovcrheidsor

ganen aanwczig is. Dit openbaart zich 

bijvoorbeeld ook in de regclmatige 

stroom van plannen tot onderwij-,her

vorming, die vanuit Den Haag over de 

instellingen hcenkomt. 

Een staat in ontbinding? 
De decentralisatie hccft er toe geleicl, 

dat in het bijzonder de vcrantwoorde

lijkheicl voor de zorgscctor bij de ge

mccnten is gebracht, clit echter zonder 

tcgelijkertijd adequate financiele mid

dclcn ter bC'-chikking te stellen. 

Daardoor is in de eerstc plaats niet Ian

ger gegarandeerd, dat gelijkcn in ver

schillende plaatsen een gelijkc hehan

deling krijgcn. Hier is, daarop is in het 

gelijknamige rapport van het Wcten

schappelijk lnstituut voor het CDA 

reeds gewczen, de puhlieke gerechtig-

0 



heid in het gcding. Ecn twcedc gevolg 

is, dat de gemeentcn in sterker mate 

voor eigen inkomsten moeten zorgcn. 

Dit gebeurt door de gebruikelijke plaat

selijke belastingen, die voor iedcreen 

gcldcn, tc verhogen. Daardoor worden 

in het bijzonder de minst draagkrachti

gen getrotfcn. Opnieuw is de publieke 

gcrechtighcid in het geding 

De vcrzclfstandiging, eventuccl zelfs 

privatisering, van overheidsdiensten, 

leidt tot instellingen met een monopo

liepositie, zonder dat er van politickc 

controle sprake is, met aile, mogelijke 

corruptieve gevolgen daarvan. De 

Algemene Rekenkamer heeft terzake in 

een rapport in 1992 aan de bel getrok

ken. Tom-Jan Meeus spreekt in een ar

tikel in NRC-Handelsblad van dubbelc 

loyaliteiten en de (on)-mogelijkheden 

die daardoor gegeven zijn. De onderti

tel van zijn bijdrage is veelzeggend 

'Crafrede voor twaalf jaar ambitieth be

leid.'2 lnmiddels is er hct rapport van de 

commissie- Van Traa inzake het functio

neren van justitie en politie. Reeds 

eerder was er het rapport van de com

missie-Buurmeijer inzake de uitvoering 

van de WAO. Hier deed zich het op

merkelijke voor, dat de uitvoering van 

de WAO, toch ecn publickc rcgeling, 

in fcite was geprivatiseerd en daarbij 

nog wei in handen was ge<,teld van di

rect belanghehbcndcn. 

Met de in gang zijnde of reeds voltooi

de privatisering van een aantal staatsbe

drijven (Postbank, KPN, Openhaar 

Vervoer, Openbare Nutsbedrijven) 

hccft de overheid bij voorhaat bclang

rijke instrumenten voor het vocrcn van 

ccn intcgraal politick bclcid uit handcn 

gegeven Welke criteria haar daarhij 

hchbcn gelcid blijvcn in hct duister. 

Enkele van deze instellingcn hebben 

hun weg reeds in het hoog-kapitali'>ti

schc circuit gcvondcn. De privatiscring 

van Openbaar Vervoer en Opcnbare 

Nutsbedrijven roept reeds vragen op. 

In de politiek is nauwelijks sprake van 

enige bezinning terzake. Er valt dan 

ook weinig of geen neiging te constate

rcn op de ingcslagcn wcg tcrug te ke

ren, a! was het maar ten dele. Blijkbaar 

is men zich nog niet bewust van de ge

weldigc machtsconcentraties in de in

dustriclc en financiele wereld. Deze 

krijgen echter, mede als gevolg van de 

dikwijls onbeschaamde, in aile uithoc

ken van het Ieven doordringende recla

mecampagnes, langzamerhand, mcde 

door hun relaties met de media, cen 

heel de samenleving overheersend, 

totalitair karakter Zij kunnen een grotc 

bedreiging gaan vormcn - en zijn dit 

misschien a! - voor de vrijheid van de 

burgers en van aile niet-cconomisch ge

kwalificeerde verbanden en activiteiten. 

Dezc hchbcn het toekijken, zowel fi
guurlijk als lettcrlijk Het zijn de enke

lingen, die op grond van hun positie in 

de machtscentra de grotc bcslissingcn 

nemen, zonder dat cr enigc controlc, 

laat staan afremming mogeliJk i'>. Dit 

gebeurt in naam van de 'vrije' markt, 

ten aanzicn waarvan men suggcreert, 

dat zij een neutraal en tevens het mcest 

betrouwbare mcchanismc is. Alles wat 

zich hecft afgcspccld en nog afspeelt 

rondom het zogenaamdc sportkanaal is 

slcchts cen klein symptoom van hoe de 

machtsverhoudingen wcrkeliJk liggen 

lndien de rijksoverheid tcrzakc nict tij

dig positic kiest, zowel in natinnaal als 

internationaal verband, en adequaat re

agccrt, zal zij zeit een speelhal worden 

van hct grotc machtspcl En dit zal zij 

tcmecr worden, indien zij via een ver

zelh,tandiging van ovcrheidsdienstcn 

zichzelt voor een belangrijk dec! van 

haar lcgiticmc, politickc macht bcrooft, 

met aile, mogclijk kwalijkc gcvolgcn 

vandien. De ontwikkelingcn die in ccn 
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vergelijkhaar, Westers land, te weten 

Italic, hebhen plaatsgehad, dienen hier 

als waarschuwend voorbeeld. Boven

dien zal de ovcrheid haar positie in het 

geheel van de samenleving nog extra 

verzwakken, indien zij in neo-liberalc 

gecst, zoals die nu in ons land en elders 

in de Westerse wercld hecrst, eenzijdig 

de nadruk lcgt op economische en fi

nancicle motieven. 

In dit verband is het volgende typerend 

Wanneer Hare Majesteit de Koningin 

een offici eel bezoek a an I ndonesie 

brcngt, staan niet onmiddellijk na de be

geleidende ministers de vertegenwoor

digers van het onderwijs, de kunst, de 

kerken, de organisaties die strijden voor 

de menscnrechten en de vakbeweging 

in de rij Dcze zijn zelfs gcheel afwezig. 

Het zijn veeleer zeer prominent de kop

stukken uit de financielc en industriele 

wereld. Zo is het vaak ook bij officielc 

bezoeken van de minister-president aan 

andere Ianden. Opnieuw de Neder

lander a!<, koopman, maar nu gehecl 

zonder cnige correctic van de dominee' 

Noodzaak van een sterk, 
geYntegreerd overheidsbeleid 
Een ding is duidelijk Celet op de com

plcxiteit van de moderne samenleving 

en op de machten en krachtcn die daar

in werkzaam zijn, is een sterke staatsge

meenschap nodig, met daarhinnen ccn 

sterke overheid. Dit is een overheid die 

wcct van waaruit en waartoe zij hezig 

is; die zich hewust is van haar geheel 

eigcn taak en vcrantwoordelijkhcid te

middcn van en met het oog op de sa

mcnleving waarvan zij zelf dee! 

uitmaakt. Daarhij wordt dus niet aileen 

gedacht aan wat wij nocmen nationalc 

ovcrhcdcn, n1t1tlr aan aile organen, zo

wel nationaal als internationaal, die met 

ccn staatkundige verantwoordelijkheid 

zijn helast. In hegin<,el is de taak van a! 

deze instanties identiek. Het gaat daar

in om de staats- of politieke gemeen

schap als incarnatie van de res publica, 
als beschermcr en, waar nodig, beharti

ger van het bonHm commune, ook wei aan

geduid als algemeen helang, publiek 

belang of sa/us publica. Het wcrkveld van 

de overhcid is bij uitstek het publieke 

domein, in onderscheiding van aile pri

vate verbanden. Deze bewegen zich, 

evenals de individuele burgers, wei op 

het publieke terrein, maar zijn naar hun 

interne aard en doelstelling daarvan 

fundamenteel onderscheiden. 

Het voorgaande hetekent niet, dat alles 

wat zich op het politieke terrein af

speelt per definitie onder het gezag van 

de overhcid valt. Er zijn allerlei nor

men, aan welke het publiek daar op ei

gen wijze gestalte geeft Dit mag ons 

echter niet leiden tot de conclusie, dat 

de overheid zich, onder vcrwijzing naar 

de eigen verantwoordelijkheid van de 

burgers en hun private verbanden, 

steeds zo ver mogelijk moet terugtrek

kcn. Zij hehoudt een geheel eigen, oor

spronkclijke verantwoordelijkheid en 

is, zoals het rapport 'Publieke gerech

tigheid' stclt, he last met een gebeel ei

gen scheppingsmandaat. 1 

In protestantse kring is bet optreden 

van de staat als gedifferentieerde gc

mecnschap in het algemeen in verhand 

gebracht met de zondeval. Celct op hct 

gcgcven dat de 'zwaardmacht'. de 'ster

ke arm' ecn centrale rol vcrvult in het 

functioneren van de staat, is dit niet on

begrijpelijk. De overheid werd, met een 

beroep op Romeinen 13, vooral gezien 

als instelling om hct kwaad in de we

reid in zijn excessen in te dammen. A. 

Kuyper zag haar dan ook als een vrucht 

van Cods algcmene of weerhoudende 

gena de. 

We mogen indcrdaad stellen, dat de 

overheid, in ccn sterk door hct kwaad 



gecorrumpeerde samenlcving, een we~ 

zenlijke taak hecft in de beschenning 

van de zwakken. Daarbij client niet al~ 

lcen gedacht te worden aan individuele 

burgers, maar ook aan hun veelsoortige 

private verhanden, die een speelbal 

dreigen te worden van een, naar het 

lijkt, voortgaand proces van commer~ 

cialisering, waarin de eerder genoemde 

industriele en financicle machten een 

steeds groterc rol spelen De overheid 

is geroepen de nodige waarborgen te 

scheppen, dat de burgers en hun ver~ 

banden zich in vrijhcid overeenkomstig 

cigen aard en doel kunnen ontwikke~ 

len. Dit is een zaak van algemeen be~ 

lang, een bonum comnume. 

onderwijs, kunst en wetenschap. Dit al~ 

lcs naast hct zorgen voor een veilige 

omgcving door politic en justitie, met 

alles wat daaraan vcrhonden is. 

Het is ecn lange reeks die zeker niet 

vollcdig is. Het gaat telkens om facet~ 

ten van de staatstaak, die al naar gelang 

van onder andere de financiele moge~ 

lijkheden, elk voor zich en met elkaar, 

111 een volop ge'integreerd, evenwichtig 

overheidsbeleid tot hun recht moeten 

komen. Daarin is het eigene van de po~ 

litiek gelcgen. 

Hieraan client nog een zaak te worden 

toegevoegd. In het voorgaande zijn in 

het hijzondcr de eigenlijke overheidsta~ 

ken aan de orde geweest. 

Met het voorgaande is 

evenwel niet alles gezegd 

Het bonum comnuwc omvat 

Een overheid zal 
Dcze dicnen we te onder~ 

scheiden van de oneigen~ 

lijke. Hij dat laatste gaat 

het om activiteiten die 

zich vanwege haar geheel 

eigen aard niet Iaten orga~ 

niseren hinnen het over~ 

heidsapparaat, maar welke 

de overheid, gelet op de 

hetekcnis welke ziJ heh~ 

aileen een integraal 
mecr. Daaraan is in het al~ 

gcmecn hetcr uitdrukking 

gegeven in de katholieke 

sociale leer. De overheid 

heeft niet aileen ecn 'ncga~ 

tieve' taak, het inpcrken 

van het kwaad, maar tc~ 

beleid kunnen 

voeren, als ook haar 

diensten volop 

gei"ntegreerd zijn. 

vens en vooral een 'positicve' Daarin 

gaat het om zaken die naar hun aard de 

(mogelijkheden) van de private verban~ 

den te hoven en te buiten gaan, alge~ 

mene bclangen die aile burgers en al 

hun verbanden raken en als zodanig 

niet aan enig privaat verband kunnen 

worden toevertrouwd, de zorg voor een 

goede infrastructuur in de vorm van 

wegen (wcg, water, spoor); het be~ 

schermen van mensen tegen natuurlijk 

geweld (in ons land watcrstaat), het 

verzekeren van minimum hestaanwor~ 

men voor aile burgers (sociaal stelsel); 

hct beschermen van het natuurlijk mi~ 

lieu; ruimtclijke ordening, garanderen 

van een bctrouwbaar geldstelsel; het 

scheppen van voorwaarden voor ecn 

gezonde ontwikkeling van gezinsleven. 

ben voor de samenlcving in al haar ge~ 

lcdingen, derhalvc het bon11111 comtJttmc, 

voor haar voile verantwoordelijkheid 

client te nemen of waarin zij op suh~ 

stanticle wijze heeft deel te nemcn. Als 

voorbeeld wordt gewczcn op het open~ 

baar vcrvocr. Reeds eerder werd ge~ 

vraagd, of de Nederlandse overheid wei 

wist, wat zij deed, tocn zij bcsloot tot 

privatiscring daarvan. Zij heeft tocn 

blijkbaar niet voldocndc hcsclt, van 

welk hclang cen gc't'ntegreerd openbaar 

vervocrssystcem is voor het goed func~ 

tioneren van de maatschappij. Boven~ 

dicn hccft zij zich op dezc wijzc ccn 

hclangrijk instrument uit handcn Iaten 

ncmcn, dat mede van hetekcnis is voor 

andere onderdelcn van haar bcleid, zo~ 

als ruimtclijke ordening, bescherming 
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van het milieu, hct oplosscn van vcr

keer<,congesties, het garanderen van de 

bcreikbaarheid van dunner bevolkte ge

hieden. In dit verhand kunnen ook de 

opcnhare nutshedrijven worden ge

noemd. 

Uiteraard is cr aan dcze zaak ook ecn 

keerzijde. Hct i' namelijk niet zo dat 

icts, wat de overheid eenmaal voor haar 

vcrantwoordelijkheid heeft genomen, 

voortaan steeds daaronder moet hlij

ven. Hicr drcigt gcmakkelijk een be

denkelijkc gewenning. Om deze te 

voorkomen zal met cen zckere regel

maat de rekening moeten worden op

gemaakt. Met name valt hierhij te 

denkcn aan deelneming in bcdrijven. 

Coedc voorbeelden zijn in deze het ge

leidelijkc afstotcn van belangen in 

Hoogovens, DSM en andere. 

Het komt aan op een voortdurendc 

afweging van de in het geding zijndc 

belangen, op grond van wisselende om

'>tandighcdcn, in het Iicht van hct pu

hliekc helang, in het hijzondcr daarin 

ook gcleid door beginsclen van publie

ke gcrechtigheid. Van cen ru<;tig ach

terovcr zittcn kan en mag gcen sprake 

zijn. 

Ge"integreerd overheidsbeleid 
vraagt om een gelntegreerde 
overheidsorganisatie 
Het voorgaande heeft uitcraard ook di

rectc betekenis voor de wijze, waarop 

de overheidsadministratie in haar ge

hcel en haar delen functioneert. Een 

overheid zal aileen ecn intcgraal hcleid 

kunncn voercn, al'> ook haar diensten 

volop getntegrecrd zijn Dit betekent 

niet, dat deze diensten moeten worden 

opgezet als ecn strakke commando

structuur. De overheidsadministratie 

kan eerst volop gezond, dit is ook vol

op menselijk functioneren, indien er 

sprakc is van gespreide verantwoorde-

lijkheid Tegelijkertijd moeten de over

heidsdienslcn zich terdege crvan be

wust blijven, dat zij geen volop 

autonome instellingen zijn, maar deel 

uitmaken van en dienstbaar zijn aan 

een omvattend gehcel, de res publica. De 

overheidsorganisatie is naar haar aard 

hierarchisch. In haar zijn telkens de la

gere organen verantwoording schuldig 

aan de hogere, uitcindelijk aan de mi

nister. 

Dit betekent cen principiecl necn tegen 

de verzelfstandiging van overheidsdicn

sten, zoals deze in de laatste jaren is be

pleit; een principieel ncen ook tegen de 

'uitbesteding' van typischc overheidsta

ken aan private organisaties. Dcze 

kunnen niet andcrs dan leidcn tot ver

kokering en uiteenvallen van het over

heidsgezag. 

In dit Iicht moeten dan ook toegejuicht 

worden de beslissing van minister 

Sorgdrager de in uitvoering zijndc, 

ambtelijke reorganisatie op het depar

tement van justitie terug te schroevcn 

het plcidooi van minister Dijkstal tot 

wijziging van de wctgeving in dcze zin, 

dat de ministers van Justitie en l3innen

landse Zaken een directe greep krijgen 

op hct politie-apparaat; het bcsluit te

rug te komen op aan private organisa

ties verlccnde bevoegdhedcn tot het 

uitdelen van bckeuringen. 

Alleen door een reele verantwoordelijk

heid van de ministers en daarbovenuit 

van het kabinct voor allcs wat zich in 

de overhcidsadministratie afspeelt kan 

ecn dcmocratischc staatsbestcl zich 

handhaven. Alleen zo is ook ecn intc

graal regeringsbcleid mogelijk, waarin 

binncn de gegcven mogelijkheden en 

op grond van publiekrechtelijke maat

staven alle daarin spelendc belangen tot 

hun recht komen. Celet op de alleszins 

begrijpelijke nciging van iedere minis

ter primair op tc komcn voor de zaken 



• I die onder zijn bevoegdheid vallen, 

komt in deze bclcidsvorming een bij

zondere verantwoordelijkheid toe aan 

de minister-president. 

Een en ander stelt uiteraard ook de 

nodige eisen aan het functioneren van 

het parlement, met name de T weede 

Kamer. De buitenstaander krijgt dik

wijls de indruk, dat het daarin in over

wegende mate om stukwerk en 

incidenten gaat. Men concentreert zich 

op bepaalde onderwerpen, die elk voor 

zich belangrijk (kunnen) zijn, zoals mi

lieu, gezin, sociaal minimum, mede om 

op deze wijze bij het publiek te 'scoren'. 

Te weinig worden deze thema's in het 

brede verband van ecn gdntegreerde 

politieke visie geplaatst. De volksverte

genwoordiging kent mogelijk vee! spe

cialisten, maar nauwelijks generalisten. 

Ook het CDA komt daardoor in de 

Kamer dikwijls weinig overtuigend 

over. 

Professor Woldring hecft zich eens in 

deze zin in dit blad uitgelaten, dat het 

gevaar dreigt, dat in de praktischc poli

tick van het CDA de kernwoorden pu

blieke gerechtigheid, gespreide verant

woordelijkheid, rcntmeesterschap en 

solidariteit wei bij name worden ge

noemd, maar daar gaan functioneren als 

snijbloemen zonder wortel. 4 Hij heeft 

daarin wellicht geen ongelijk. 

Het woord wortel brengt om tenslotte 

in het kort bij een ander thema. In de 

CDA-filosofic speelt het zogenaamde 

maatschappelijk middenveld, alsook de 

relatie van de overheid daarmee een be

langrijke rol. Dit is op zichzelf juist. 

Zander dit middenveld zweeft de 

staatsgemeenschap in het luchtledige. 

Voorts kan de overheid haar taak in de 

samenleving aileen op verantwoorde 

wijze vervullcn, indien zij haar oor in

tcnsicf te luisteren lcgt, niet aileen bij 

de (individuele) burgers, maar ook bij 

hun maatschappelijke verbanden. 

Regelmatig overlcg met de laatste is cen 

zinnige zaak. De overheid moet duide

lijk weten in welkc situatie zij opcrccrt. 

Daarbij moeten we blijven beseffen, dat 

het bonu111 coHmJwJe wat anders is dan ccn 

optelsom van allerlei belangen; dat de 

res publica, die geroepen is het ho11W11 

coHJIJHIIle te behartigen, mecr is dan de 

sluitsteen, welke nodig is om de samen

leving in a! haar verscheidenheid bijeen 

tc houden 5 De staatsgcmcenschap, met 

de daarbinnen functionerende over

heid, hecft als behartiger van het alge

meen belang ccn gcheel eigen 

oorspronkelijke '>tatus naast aile private 

verbanden en in bcpaald opzicht, te 

wetcn als mede-regulator van het pu

bliek domein, ook hoven deze. De staat 

is wei gcroepcn in de samenlcving tc 

dienen, maar dit naar eigen aard en op

dracht. 

Dit brengt mcdc, dat niet de genoemdc 

maatschappelijke verbanden, laat staan 

specifieke actiegroepen de eigenlijkc 

gesprekspartners voor de overheid die

nen te zijn. Vee leer zijn dit de politieke 

partijen. Normatief gesprokcn ondcr

scheiden deze zich JUist daardoor dat 

zij niet bcpaalde private of dcclbelan

gen vertegcnwoordigen, maar dat zij 

het algemeen belang, zoals dit in de 

staat belichaamd is, hebben tc diencn. 

Dit kunnen zij aileen doen door vanuit 

eigen, centrale grondgedachten (princi

pia) een gc'intcgreerde visie op de actu

elc staatstaak te ontwikkelen en dezc 

zo mogelijk via de democratischc orga

nen tot gelding tc Iaten koment• 

Uit hct voorgaande mag niet de con

clusie worden getrokken, dat de private 

verbanden zich rustig in eigen kring 

kunnen terugtrekken en zich gchcel 

door hun cigen, private doelstclling 

kunnen Iaten hepalcn. Zij functioneren 

nu ccnmaal niet los van, maar volop in 
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de samenleving. Daarin zijn de private 

bclangen ook nauw vervlochten met 

hct door de staat behartigde algcmene 

helang. Als zodanig zijn zij medever

antwoordelijk daarvoor. Dit geldt in 

hct hijzonder ook de grote ondcrnc

mingen, die zo'n sterk stempel op de 

<,amcnlcving lcggcn. 

In dit alle<> openhaart zich de regel, die 

in het Nieuwe Testament in het hijzon

der wordt toegepast op de christelijkc 

gcmeente, te weten dat we elkaar tot 

een hand en een voet mocten zijn, een 

heel de <,amenlcving onwattcnde hete

kcni'> hecft. De mens kan, al is hij nog 

zo cigcnzinnig en dicntcngevolge in 

zichzelf verkokerd nict volstrekt nege

rcn dater sprakc is van ecn fundamen

telc solidariteit tu'iscn aile menscn, 

zowel atzonderlijk als in al hun verban

dcn. Ook de natuur is in dit grote ver

hand opgenomen Dit allcs krachten'> 

hct, al ot nict als zodanig ondcrkende 

ot crkende, cne scheppingswoord in 

ziJn hlijvende actualiteit Dit woord 

roept on<, voortdurcnd op niet cxclu

siel, maar inclu-.id te dcnken en te han

dclen, dat wil zeggen met bewustc 

inachtncming van datgcne wat ons om

gel'it. 

Ten dicp'>te worden we hicr geconfron

tccrd met het centrale licfdegebod. Dit 

mogen we dan niet duiden als een vaag, 

utopi<,ch, ethisch ideaal, dat niet in de 

wcrkeli)kheid van vandaag tc realiseren 

i'.. Veelcer is het zu, dat het ingebed 

ligt in de opdracht, waarmcc de mens 

in deze wcreld i'> gcsteld, te wetcn het 

hehouwen en hewaren van de aarde. 

Daarin <,preekt Cod, de Schcpper, di

rect en onontkoomhaar, de mensen in 

hun dagelijks he-;taan en in al hun ver

handen aan, en wijst Hij de enige weg 

die wcrkeliJk heilzaam is voor de 

<,amcnleving in al haar gcledingcn. 

llinnen dit volop recle kader speelt ook 
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de res publica, in de hiervoor omschrevcn, 

ruime zin, haar onmisbare rol. 

Dr. JD. DeHqeriHk ( 1921) is emeritus hoog

leraar i11 de Reformatorische WiJshegeerte aaH de 

RijkstmiPerstteitm va11 Utrecht m Cro11inqe11. 

No ten 
1 Hel \VJ<.. prok-.'>01 P Fri':.<:.en, hooglcraar aan de 

Llntvcrsitelt BrJhant Ztc terzakc het arttkcl VJll 

Tom-Jan h1ecu':. 111 t''.IRC-HnddsHiltl van 30 
november 1 ()94 'Waarom zou JC de ont\vlkke

\mg VJ!l bc!cld ll!Ct rrivatl'.,crcn~' Als h!JZOnder

he!d kJn hicr worden vcrmcld, dat pro!. Fn<..'-.cn 

op dJt tij(htlp advlo:;cur wa<,. van ver<;che1dcne 

mtnt<;tcne'> 

NRC -Hndc/dJ/dd van !fJ november !994 
Wcten.:;charrcll)k ln-.tttuut voor her CDA, 

PHhltekc !Jcmhlti}lud d--loutcn ! CJ90J 51, 55, 57, 

78, 116, 11'!, 116-137 141, 312, 322-126. 

4 H [ S Wroldnng, 'Commt.:;:-:.ic-Cardentcr:-:. en 

verdcr' CJm,tcn DmiO(JdlhLhc VnkcniiiH_t/fll <)!<)4, 

.173 

5 Ntmu'c U'fl}m, P1hff IPdilrden - Aanzet tot een strJtc

gt<:.ch bnJJd brnncn hct CDA, IX, kolom .1 

K Croenvcld en C. I Klop, 'Poltticus moct ztch 

rmnder J.ctntrckkcn vJn acticgrocp', NRC
IIIIJdchhlild van 15 maart ! <)96 

Forum 
In deze rubriek passen kortere bij

dragen waarin kort en krachtig ar

gumenten gegevcn worden voor 

een bepaalde opvatting. Bijdragen 

zijn wclkom die in niet mecr dan 

2000 woorden een prikkelcnde 

kwestie neerzetten. De opinie moet 

passen in de opzct van CDV: het 

client te gaan over de strategische 

vragen achter de politieke actuali

teit. Bijdragen die discussie uitlok

ken verdienen de voorkeur. 


