
Discussie in het CDA moet in de eerste plaats gaan om de huma

nistisch-christelijk-burgerlijke waarden: n10ed, eerlijkheid, zelfdis

cipline, trouw, rechtvaardigheid, ambitie, redelijkheid, goede 

manieren, ijver, spaarzaamheid, tolerantie, welwillendheid, en me

delijden. De invoering van een splitsingsstelsel in de inkomstenbe

lasting is bijzaak!. 

S 
lcc.ht' ccn conclu'i_c i'> mogcli)k 

na lczlllg van het rapport 

'N1cuwc wcgcn, va~tc waarden': 

het i'> een produkt van hezon

ncn, vcr-.,tandJgc 111cno;,cn 

Het rapport i'> gevoed door de intellec

tuelc traditie, maJr tevem 

hij de tl)d' ~let Iicht de he-

die in hct rapport ZIJn opgcnomen 

Hicrdoor komen de LLJtgang<,punten 1n 

de Iucht te hangen. Len cynicu<, zou 

kunncn concludeJ-cn. in theonc heclt 

hct CDA ccn duick\ijk e1gen vi,ie, die 

atwijkt van de opvattingen van de ande-

re grote politieke <,tromin

gen, maar in de praktlJk 

langrlJbte polineke kwe<,

tJe<, van de nahije toekom'>l 

cruit en gcch ccn vi~ic 

daarop, zonder ooit een 

ongcpa'-.t wcrvcndc toon 

aan te ncmen. Hct heeft 

dicpgZing, n1at1r 1-. n1ct 

vaog. Fen rupport, kortonl, 

cbt IT'>pect atdwingt. 

llovendicn i'> Nieuwc we

gen. va~tc waardcn' ecn Dr. AA!Vt Ki11negim; 

wijkt men ,\ccht' millime

ter<, van elbar., zi1de 1\bar 

wat helangrlJker i,, omdat 

de tilmoli,che uitgang'>

punten onvoldoende wor

den uitgcwerkt en in hun 

con'>equentie'> doordacht, 

<,chuilt men impliuet een 

aantal ideecn terziJde die 

toch tot de kern van het 

chri,ten-democrati,ch erl-

rapport dat ongetwiJfeld in grotc mate 

op in'>lemming kan rekencn van vee\ li

heralc lczcr<,. 

Toch i' er wei ee11 bnttekcning tc plaat

<,en hi) het rapport. Lr hc'>laat onvol

doendc 'amenhang tu<,<,cn de lilo

'oti.,che uitgang<,puntcn en de uitwer

king daarvan in de concrete voor<,tel\en 

( l )\' 12 q.::; 

goed behorcn en waar<,chiplll)k onmi<,

haar zullen zip1 om de maat,chappeliJke 

vraag<,tukkcn van de nahi1e toekom<,t 

mee tegemoct te treden. 

Markt, overheid en 
samenleving 
Hct rapport hcgint n1ct tc zcggcn dat· 
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"Wie in de samenleving slechts twcc tc

genge-;telde polen ziet - markt ol over

lwid, individu ot collectiviteit, vrqheid 

ot gezag - loopt vast." [\len hoctt geen 

helderziende te ziJn om te hegrijpen 

dat dit gericht is tegen zowel de socia

Ji,ten als de lihcralen. De chri-;tcn-de

mocrati-;che vi-;ie <,telt daar tegenover, 

"l\1arkt en overheid zijn nodig, maar de 

..,anlcnlcving gaat daar nit't in op. 

lntegendeel, markt en overheid komcn 

uit de samenleving voort." 

De samenleving hc'>laat uit mecr dan 

aileen markt en overhcid. Hct i'> duide

liJk dat hier hct maat'>chappeliJk mid

denvcld wordt hcdoeld, al wordt hct 

nict met zovecl woorden gezegd, de 

vcrbanden \vaarin mcn<.;cn ge~ttlltc gc

ven aan waarden als gcmeemchapszin, 

rentmcc'>lerschap c11 saamhorigheid. 

Dit middcnveld i'> van het groot<,tc ge

wicht. Hier heeft de mens ee11 naam, 

hicr voelt hij zich thui'>, hier wordt de 

mens gevormd tot een wczen dat ver

antwoordelijkheid voor zichzclf en an

deren kan dragcn en hier vindt hi) 

stcu11 waarop hi) kan terugvallten als hij 

dat nodig heeft 

Tot zovcr geen cornm<:ntaar. Dcze in

zichten zip1 niets anders dan een korte 

-;amenvatting van cen kernpunt uit de 

traditionelc katholieke en protcstantse 

sociale leer. De liheralen en sociali<;ten 

die afwijzend <,taan tegen een, aldus 

ornschreven, middenveld, zouden er 

goed aan doen zich nog cen<, tc bezin

nen op hun visie. 

De volgende stap in de redenatic i'> 

eveneen-; traditioneel. Het -;taat niet cx

pliciet in het rapport, maar tussen de 

rege]<, is de hoodschap onmiskenhaar 

dat de markt en de overheid, die voort

komen uit de samenleving, dee]a<,pec

ten zijn van de <,amenleving, de neiging 

hebhen de samenleving te overwoeke

ren en te vcrstikken. AI, de markt vrij 

spel zou krijgen, dreigt ccn geatomi

<,ende maatschappij te onhtaan, die a], 

lo<, zand aan elba!' hangt, waarin hct 

hoogstc en cnigc gchod i.., 'icdcr voor 

z1ch. tegen elkaar en ten koste van de 

zwakkc,·en', een \vaarde'lozc, sociaal

darwinistische nachtmcrrie. 

Als daarentegcn de ovnheid zou gaan 

domineren loopt men het gevaar tc ge

raken in een Katkaeske wcreld, waarin 

iederc vrijheid en cigen verantwoorde

lijkheid i'> gedood en de mens tot '>laaf 

gemaakt ,1\ len herkent natuudi1k de ou

de schrikheeldcn van de anarchie en de 

tirannie,- en dat is precie'> wat deze visie 

ook zo krachtig en ovcrtuigend doet 

zip1. Het vermijden van anarchic en ti

rannic is 1111mers de hooldzaak, daar

ovcr althans is bijkans icderecn het 

ccm. Zo verschijnt het middcnvcld als 

buffer tegen anarch1c en tirannic,- cen 

inzicht dat evenzo wezenlijk als juist i'> 

Het is overigcns opvallend dat de geva

ren van te vergaandc n1arktwerking in 

hct rapport breed worden uitgcrnetcn, 

terwijl over de gevarcn van een te on

gebreidclde overheid'>rnacht vriJwel 

nicts wordt gezegd. Dar is vreemcL het 

valt immers nauweli)ks tc ontkenncn 

dat de ongekende expansie van het 

ovcrhe1dsoptreden <,edert de pren zcs

tig een grote hedreiging vormt voor de 

<,amenlcving in hovenhcdoelde zin. Me 

dunkt dat een wat misplaat'>le gezags

getrouwheid de op<,tellers van het rap

port hier parten speelt lk wil er op 

wijzen dat de verzorging'>staat, zoals 

die in de laatste decennia is gegroeid 

een zeer problcrnatisch verschijmel is, 

zowel vanuit politiek en economisch, 

a]<, vamut '>ociaal perspectid. De gc

zagsgetrouwheid die moet worden 

gccist gcldt de rechtsstaat,- her is onze

ker of dit ook kan gclden voor de vcr

zorgingsstaat. Het lijkt er immers mcer 

en mccr op dat rechtsstaat en vcrzor-
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"W ie in de samen lev ing slechts twee te

gengeste lde polen ziet - ma rkt of ove r

heid , individu of co ll ect iv ite it, vrij heid 

of gezag - loopt vast. " Men hoeft gee n 

he lderz iende te z ijn o m te begrijpen 

dat dit ge ri c ht is tege n zowe l de socia 

li ste n a ls de li beralen De c hri ste n-de

mocratische visie ste lt daar tege nover: 

"Markt e n overhe id zijn nodig, maar de 

sa menl ev in g gaat daar niet in op. 

Integendeel , markt en overhe id komen 

uit de samen lev ing voort. " 

D e sa men lev ing bestaat uit meer dan 

alleen markt en overhe id . H et is duide

lijk dat hi er het maatschappe lijk mid

denveld wordt bedoeld, al wordt het 

niet met zovee l woo rde n gezegd: de 

ve rbande n waarin mensen gesta lte ge

ven aan waarden als gemeensc hapszin , 

rentmeesterschap e n saam ho ri g he id . 

Dit middenveld is van het grootste ge

wicht. Hi er heeft de me ns ee n naam , 

hi er voe lt hij zich thui s, hi er wordt de 

me ns gevormd tot een wezen dat ve r

antwoorde lijkheid voor z ic h ze lf e n an

deren kan dragen e n hi e r- vindt hij 

steun waarop hij kan terugval le n a ls hij 

dat nodig heeft. 

Tot zover geen co mmentaar. Deze in

zichten z ij n niets anders dan een korte 

sa me nvatt ing van een kernpunt uit de 

traditionele katholieke èn protestantse 

socia le lee r. De li bera len en sociali ste n 

die afwijzend staan tegen een , aldus 

omschreven, middenveld , zouden e r 

goed aan doe n zic h nog ee ns te bezin

nen op hun visie. 

De vo lge nde stap in de rede natie is 

evenee ns traditioneel. H et staat niet ex

pliciet in het rapport, maar tussen de 

rege ls is d e boodschap o nmi ske nbaar 

dat de markt en de overhe id, die voort 

komen uit de same nl eving, dee laspec

te n zijn va n de samen leving, de ne iging 

hebbe n d e sa men lev in g te overwoeke

ren en te verstikken. Als d e markt vrij 

spel zou krij gen , dreigt een geatomi

seerde maatschappij te o ntstaan , die a ls 

los zand aan e lkaar han gt, waarin het 

hoogste e n e ni ge gebod is 'ieder voor 

z ic h, tegen e lkaar e n ten koste va n de 

zwakkere n': ee n 'waa rde' loze, sociaa l

darwinistische nac htmerrie . 

A ls daarentegen de ove rhe id zou gaan 

domineren loopt men het gevaa r te ge

raken in een Kafkaeske we re ld , waar in 

iedere vrij he id e n eige n vera ntwoorde

lijkhe id is gedood e n de me ns tot slaaf 

gemaakt. Me n herkent natuurlijk de ou

de schrikbee lden va n de anarchie en de 

tiranni e; en dat is precies wat deze visie 

ook zo krachtig e n overtui ge nd doet 

z ijn . H et ve rmijde n va n anarchie e n ti

ra nni e is immers de hoofdzaak : daar

over a lthans is bijkan s iede ree n het 

eens. Zo verschijn t het midden ve ld als 

buffer tegen a narc hi e e n tiranni e; een 

inz ic ht dat eve nzo wezen lijk als juist is. 

H et is overige ns opval le nd dat de geva

re n van te ve rgaa nde marktwe rkin g in 

het rappo rt breed worden uitgem eten, 

terwijl ove r de geva ren van een te o n 

gebre ide lde overhe idsmacht vrijwe l 

niets wordt gezegd. Dat is vree md : het 

va lt immers nauwelijks te ontkennen 

dat de ongekende ex pansie va n het 

overhe idsoptreden sedert de jaren zes

t ig een grote bedreiging vormt voor de 

samen leving in bovenbedoelde zin. Me 

dunkt dat een wat mi sp laatste gezags

getrouw be id de opste lle rs van he t rap 

port hi er parte n speelt . Ik wil er op 

wijze n dat de ve rzo rg in gsstaat, zoa ls 

die in de laatste decennia is gegroeid 

een zee r problematisch verschijnse l is, 

zowel va nuit politiek en economisch , 

als vanuit soc iaal perspectief. De ge

zagsgetrouwheid die moet worde n 

geë ist ge ldt de rechtsstaat; het is onze

ke r of dit ook kan ge lde n voor de ver

zo rgi ngss taat. H et lijkt er imm ers meer 

e n meer op dat rech tsstaat en verzor-
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gingsstaar niet goed verenigbaar z ij n . 

En het zou een heil loze weg zijn als we 

besluiten afbreuk te doen aan de rechts

staat om de verzorgingsstaat te redden . 

Cruciaal 
De c ruc iale vraag is nu tweeërlei. Ten 

eerste: wat is de juiste verhoud in g tus

sen overheid , markt e n same nl eving? 

Ten tweede : hoe kan worde n voorko

men dat markt en de overh e id , niette

ge nstaande het feit dat ze daartoe de 

neiging hebben , de same nlev in g over

woekeren en verstik ken? 

Het rapport b lijft jui st hier steke n in 

een enke le vro me we ns, een oorverdo

vend zw ijgen e n vee l ad boc-maatrege

len. Het werkt ove ri gens e ni gsz in s 

bevreemdend te moeten constateren 

dat het rapport , wa nneer het afdaa lt 

van de hoogten van de theorie naar de 

vlakten van de praktische po liti ek z ic h 

vrijwe l gehee l co ncen treert op rege l

ste lling door ove rheid en vraagstukke n 

van marktwerking, wa nneer toch eerst

te rec h t- we rd gesuggereerd dat w ie d at 

doet 'vastloopt'. 

Hoe va lt dat te verk laren , wat is er mi s 

mee en hoe moet het dan wel? De diep

ste oorzaak dunkt me te zijn dat het 

rapport modern , al te modern w il zijn. 

Het is in feite ee n positivistisch ge

schrift: de onu itgesp roke n vooronde r

stel ling is dat het in de po li tiek te doen 

is om de bijsturing va n men se lijk ge

drag door de ju iste prikkels ( ~ rege ls) 

in maatschappe lijk gewenste richting 

Daarmee wordt ee n o ud inzicht mi s

kend, namelijk dat een beschaafde sa

menleving in laatste in stanti e a ll een 

gefundeerd kan zijn op moraal en ni et 

op rege lgevi ng. Een beschaafde sa men

leving heeft niet vee l regels. H oe mo

reel corrupter de same nleving, des te 

meer rege ls, rege ls die trouwens ni et 

goed werken, omdat iedereen ze o nt-
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duikt. Ik weet dat dit inz ic h t in chris

ten-democrat ische kring gedee ld 

wordt: waa rom er dan in het rapport zo 

besmu ikt over gedaan ? De moraal -

waarde n e n norme n - moete n exp li c iet 

op de po li tieke agenda: a ls voornaam

ste agendapun t. 

Dit betekent uiteraard niet dat de poli

tiek de moraal zou dienen te bevorde

ren door rege lgeving. Dat kan niet of 

nauwelijks. Moraa l wordt 'geprodu

ceerd ' en voora l 'ge reproduceerd' in de 

sa men lev in g: bove nal in het gezin , op 

schoo l, op het werk en in de buurt. De 

taak va n de overhe id in deze is, waa r 

moge lijk te faci literen - precies d e 

strekk in g va n het rapport. De marges 

zijn overi gens klein. We weten nu wel , 

door schade e n schande wij geworden , 

dat fac ilitere n snel wegdrukken - 'crow

dirrg out'- wordt. Het leeuwedeel za l uit 

de same nl eving ze lf moeten komen : 

onszelf dus. 

Tot bes lu it: hoe z ie t ee n toekomstige 

mo raal erui t? Het antwoord is eenvou

dig: zo'n beetj e al s di e uit het ve rl ede n. 

H et gaat o m de humani stisch -christe

lijk -burgelijke waard e n, waarop onze 

beschav ing- al het post-moderne rela

t ivisme ten sp ijt - gebaseerd is: moed, 

eerlijkheid, ze lfdiscipline , trouw, rech t

vaardighe id, am biti e , rede lijkh e id , goe

de manieren , ijver, spaarzaamhe id , 

to lera ntie , we lwillendh e id , mede lijden 

etcetera. Hierover zou het debat in het 

CDA - e n de overige partij e n - primair 

moete n gaa n; niet over 'de invoering 

va n ee n sp litsi ngsste lse l in de inkom

sten be lasting' Dat is bijzaak! 

Dr. A.A.M. Kir'll·regil'lg is docerrt politieke 

filosofie aarr de Rijksurriversiteit Leiderr . 

z 

m 

c 

m 

m 

m 

z 

< 
:J> 

Vl 

m 

0 

m 

z 


