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Humanisme en christelijk denken hebben beide een rijke geschie

denis, maar het wordt nu voor beide tijd zich te vernieuwen. Voor 

christen-democraten betekent dat de opdracht publieke gerechtig

heid te herijken. De kern daarbij zal moeten zijn dat publieke 

gerechtigheid niet versmald wordt tot de rol van de overheid, 

maar dat het ook gaat om de vorming en orientatie van mensen en 

menselijke verbanden. 

C 
hristen-Democratische Ver

kenningen heoogt weder

woord uit te Iokken. De 

column 'Publieke Cercch

tigheid in discus<,ie' van (Prof.dr 

HES) Woldring in 4/96 

roept hij mij zo'n wcdcr

woord op. 

Woldring vraagt in zijn 

column aandacht voor hct 

'communitarisme': een he

weging in de Vcrenigde 

Staten. Kernpunt van die 

hcwcging is dat de mens 

opgroeit en kelt in maat

<,chappclijkc relaties en 

hij leeft. Hij transcendentecrt die rela

ties en verhanden en gaat dus in geen 

enkel verhand op." Woldring maakt dat 

punt terccht. lk heh er cchter wei hc

hoefte aan aan zijn stelling iets toe te 

voegcn ]uist doordat 

'communitarisme' <,tcvig 

aandacht geeft aan de 

overdracht van normen en 

waarden, mag men het 

communitarisme nict in de 

hoek van puur horizontaal 

denken duwen. )uist het 

inter-generationeel denkcn 

(en handclcn) geeft inhoud 

aan het scheppingsvcrhaal, 

vcrbanden, en dat daarin aan mensen (samen) on-

normen en waarden in- Drs. R.F!v1. Lubbers derweg Nicuwc wegen, 

houd worden gegeven en worden over- vaste waardcn' werd als titel nict zomaar 

gedragen. Dat geeft de mens houvast. 

Woldring ziet twce belangrijke ver

schillen met het christcn-democrati

schc dcnken. Het eerste verschil dat hij 

dan constateert is dat in de christen

democratic de mens "meer is dan de re

latics en samenlevingsverbanden waarin 

gckozen. Die titcl geeft juist ruimte 

voor de overtuiging dat "in de geschic

denis staan, ook naar de toekomst toe" 

om een voortdurende kritische reflectie 

vraagt. 

Zeker christen-dcmocraten doen dat in 

de overtuiging dat Hij die aan het ein-
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de dcr tijden staat, ons wenkt naar 

Hem toe te gaan. (Wij zijn immers 

"naar het heeld van Cod geschapen.") 

En humanisten hanteren die notie 

niet. Dat ben ik met Woldring eens; 

echtcr Iaten wij oppassen daarin voor 

on-;zelt meerwaarde te stipulcren en hu

manisten zo onrccht te doen. Huma

nisten die inter-generationeel denken 

'hevnezen' waarden en normen even

min als christen-democraten dat doen. 

En daar, waar ook wij hij tijd en wijlen 

te horizontaal of te gesloten mecr hezig 

zip1 met het verleden ('onzc waarden'J, 

dan de tockomst (Zijn waardenl, moet 

dat verwijt christen-dcmocraten en hu

manisten geliJkc\ijk trctfen. 

Communitarisme en publieke 
gerech tigheid 
Het tweede verschil dat Woldring mJr

kecrt hetreft 'puhlieke gerechtighcid' 

Woldring citeert W.CD. Hoogendijk 

om aan tc geven wat daar mce bcdoeld 

wordt 

'"Puhliekc gerechtigheid' heeft niet ai

leen hetrekking op competentiegren

zen en hct scheppen van condities, 

maar ook op een positieve taakstelling: 

hct nastreven van evangelische gerech

tighcid in het hclpcn bevorderen van 

kwaliteit van samenlcvingsverbanden 

en met name opkomen voor kwetsha

rcn en zwakkcn. Dat strcven houdt ecn 

bclofte in: het Ieven kan worden erva

ren als zinvol, ook voor komende gene

ra ties, en heeft toekomstperspectid. 

)uist de normatieve kwalificatic 'publie

ke gerechtigheid' hehoort de overheid 

dynamiek en clan te geven en haar te 

maken tot een 'amhitieuzc overheid'" 

Vervolgens stelt Woldring dat het com

munitarisme tekort schiet omdat deze 

heweging zich hij ''gcrechtigheid zij

dens de ovcrheid" bepcrkt tot "de er-

kenning van vrijheids- en competentie

rechten en verantwoordelijkhedcn van 

burgers en van maatschappelijkc orga

nisaties. En verdcr: onpartijdigheid, 

faire procedures en beteugelen van wil

lekeur. Over 'pub\ ieke gerechtigheid' 

ter aanduiding van de genocmde 'ambi

tieuze taak' van de overheid, sprcken zij 

niet. Daarin zijn zij semi-liberaal." 

Bij deze kritiek kan men zich iets voor

stellen. Zcker waar in de christen-de

mocratie het woord puhlieke gerech

tigheid nogal eens vcrsmald is tot gc

rechtigheid zijdens de overheid, zoals 

die gestaltc heeft gekrcgen in de demo

cratische en sociale rcchtsstaat. Het 

gaat dan om in de wet vastgelcgde en 

via de wet te rcali-.ercn (af te dwingen) 

gerechtigheid. 

Hociend i-; echter vervolgens hij 

Woldring tc lezen dat hij zelf waar

-.chuwt tegen woorden als verzorgings

staat en vcrzorgingsmaatschappij Hij 

doet dat met de navolgende passage: 

"Evenals het woord 'verzorgingsstaat', 

suggcreert men met die woorden meer 

dan men kan waarmaken. De staat ver

zorgt niet en de samenlcving evenmin. 

De samenlcving draagt geen verant

woordelijkheid en is niet zorgzaam, en 

ztj kan dat ook niet zijn. Dat kunnen 

mensen aileen en maatschappelijkc or

ganisaties zijn daarhij noodzakelijk 

Daartoe is een uiterst helangrijke taak 

voor leidinggevende per-.onen in die 

organisaties en voor de overheid weg

ge\cgd. Publiekc gerechtigheid bete

kent niet aileen condities scheppcn tcr 

bevordering van de zelfstandigheid van 

maatschappelijke organi-.atics, maar 

ook op zo'n manicr condities stellen dat 

binnen die organisatie zorg, vcrant

woordelijkheid, zinhesef en de kwali

teit van Ieven worden bcvorderd." 

Dat vind ik op mijn heurt buitenge

woon boeiend maar ook vcrwarrend. 



Boeiend omdat Woldring tcrccht waar

schuwt tcgcn etatisme, en tegen ecn 

vorm van 'samcnlevingsdenken' dat de 

verantwoordclijkheid, het morelc bcscf 

van de individuele mens uitholt ("dat 

kunnen menscn aileen"). Verwarrend 

omdat hij toch rccht wil doen aan 

maatschappelijke organisatics (en naar 

ik hoop rclatics en verbanden van men

sen) 

Om 'publicke gerechtigheid' dynamiek 

en elan tc gevcn moet dan volgcm 

Woldring niet aileen ruimte gegeven 

worden, maar moet men ook "op zrin 

manicr condities stellcn dat binnen de 

organisatie zorg, verantwomdeliJkhetd, 

zinbcsef en de kwaliteit van Ieven wor

den bcvorderd." 

l'rachtig, maar wic geeft dynamiek en 

ebn (en geloofwaardighcid en meme

lijkheid)c Dat zijn toch de verhanden 

zelf En als dezc ethi-.che vulling hc

hoeven len daarin heelt Woldring ge

lijkl dan zijn wij terug hiJ ver<,chilpunt 

I. En daarhiJ zette ik a! mijn kanttekc-

n1ngcn. 

Vernieuwing 
Zou het niet heter zijn te et-kennen dat 

humanisme en christelijk dcnken beide, 

ieder voor zich en elkaar positief he'in

vloedende en uitdagend, cen rijke gc

<;chiedeni'> hehhen, maar dat het nu 

voor beide tijd wordt zich te vernieu-

wen! 

Dat hetekcnt dat mip1s inzicns vom 

christen-democraten de opdracht pu

hlickc gerechtigheid tc hcriJken De 

kern daarbij zalmoeten zijn dat publie

ke gerechtighcid niet versmald wordt 

tot de rol van de overheid, gehaseerd 

op de wet en de organen van rechtsple

ging, maar dat het ook gaat om de vor

ming en oricntatie van mensen en 

menselijke verhandcn. Het zedelijk 

fundament, hct doorgeven van de 

Boodschap en het daaraan inhoud ge

ven bevat waarachtig vee! mecr dan de 

democratische rcchtsstaat, en de derno

cratische rechts<;taat als onderdeel van 

publieke gerechtigheid zal slecht<; goed 

blijken te kunncn functioneren als hct 

zedelijk fundament ook in de samenlc

ving zelf aanwezig is en zich manifes

teert. 

Als wij vaststellcn dat hurnani.,ten hin

nen en huiten het comrnunitarisme be

zig zijn vast te stellcn dat maatschappc

lijkc relaties en vcrbanden onmishaar 

zijn om puhlicke gerechtigheid inhoud 

tc gcvcn "aud lo CIII/lOIPrr f>rof>lc" dan is dat 

reden tot vreugde en nodigt dat uit tot 

hernicuwd elkaar stimulcren 

I )rs R.Fi\ I. Luhhcrs is Poorzillrr !hill hcl 

WclcusdJiif'f'cl'lk /u,liluul Poor /Jet ('/);\ 

Forum 
In deze rubriek passen kortere bij

dragen waarin kort en krachtig argu

menten gegeven worden voor een 

bepaalde opvatting. l3ijdragen zijn 

wclkom die in nict meer dan 2000 

woorden een prikkelende kwestic 

neerzcttcn. De opinie moct passen 

in de opzct van CDV: het client tc 

gaan over de strategische vragen 

achter de politickc actualiteit. 

l3ijdragen die discussic uitlokken 

verdienen de voorkeur. 
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