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De overheid heeft een rol bij de ontwikkeling en overdracht van 

normen en waarden: zij hoort zedenmeester in eigen kring te zijn. 

De gedeclericaliseerde, gematigd hedonistische samenleving gaat 

in de politiek echter samen met een dominante liberale moraal. 

Hoewel deze moraal een tahoe legt op de staat als zedenmeester, 

moraliseert de overheid er Iustig op los. De liberale minimale mo

raal belemmert door zijn voorkeur voor het individu en de markt 

een cultuurpolitiek die onderwijs, omroep, identiteitsgebonden or

ganisaties en gezin in staat stelt tot normen- en waardenoverdracht. 

Het optimale publieke ethos van de christen-democratie heeft geen 

Kamermeerderheid en moet dus zoeken naar bondgenoten. 

W
ie 's avonds naar het 

lournaal h.ccf.t geke
kcn, loopt een grotc 

kans dat hij of zij kort 

na het weerbcricht ovcr

vallen wordt door l'ostbus 

5 t -reclamc, waarin de 

Ncderlandse rcgeri ng 

veilig vrijt. t\\e dunkt dat dit zeden

mcesterij is in de voile betekenis van 

het woord. Het voorbecld is gemakke

lijk met andere aan te vullcn. Toch er

jongcns en mannen op in

dringende wijze inprcnt 

hoc zij meisjcs hct hof 

behoren te maken. De 

boodschap luidt dat als zij 

je ccn kopje koffic aan

bicdt, dat dat nog niet bc

tekcnt dat ze met jc naar 

bed wil. Ook is het mo-

gelijk dat de rcgering op 
Dr. CJ Klop 

vaart het mcrendecl van 

de Nederlandse bevolking 

dit nict als zodanig. Als 

zedcnmeestcrij zou hct 

pa'> worden ervarcn al'> de 

Rijksvoorlichtingsdienst 

aan jongens en meisjcs 

zou inprcnten dat zij het 

bctcr bij cen Va5te partner 

kunncn houdcn Die 

boodschap wordt wei als 

zedenmcc<,terij ervaren, 

omdat zij uit een andcr et

hos voortvloeit. Voor dit 

plastische wijzc duidclijk maakt welkc 

techni.,chc hulpmiddclen men hij bet 

vrijen client tc gchruikcn, opdat men 

type voorlichting is ccbtcr geen 

Kamcrmccrderhcid tc vindcn. 

Hoe komt bet dat dezc indringende zc-
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dcnmec<,lcriJ niet als zodanig wordt er

varcn ' lk denk dat de oorzaak daarin 

ligt dat cr ovcrccmtcmming hestaat 

tus<,en de normen en waarden die de 

nverheid uttdraagt en de nnrmen en 

waarden die in de hevolking Ieven. Die 

overccmtemming wa-, er in de jaren 

vijltig en die overcenstcmming is er nu. 

Het ging toen om hurgerlijk-christelij

kc fat<,oemwaarden, thans gaat het om 

individucle zelthcschikking en ccn gc

matigd hcdonismc. De Nederlandse he

volking maakt cen ontwikkeling door 

van hurgerliJk-chri<,telijk naar ge<>ecula

ri'>eerd-hedonistisch, zo lccrt om her 

sociologisch onderzoek. F.n de redcn 

dar de overheidwoorlichting thans niet 

als zcdenmccsterij wordt ervarcn, ligt 

in het !cit dat deze op de gcseculari

secrd-hedonisti<,che waarde van de in

dividuele zelfbe-,chikking is geha<,eerd 

Met dit maahchappelijk hedonisme 

gaat in de politick de dominantie van 

de liberalc moraal samen. Die liheralc 

mnraal stelt dar de overheid het ant

woord op de vraag naar wat her gocde 

Ieven inhoudt, de vraag naar de zin van 

het hcstaan, de vraag naar de normen 

en waarden dus, moet overlaten aan het 

individu. De ovcrheid zeit mag er zo 

cen moraal nict op na houden, want 

daarnver zijn wiJ het in dit levensbe

schouwcliJk verdeeldc land niet cens. 

llii dezc liherale moraal hoort markt

wcrking als het middel om individuelc 

waardenvoorkeuren optimaal te Iaten 

uitruilcn. De voorheelden wijzen echter 

uit dat de lihcrale moraal, die vindt dat 

de overheid geen zedenmecster mag 

ziJn, in kite tot duchtig moraliseren 

leidt 

De liberate moraal en de 
cultuurpolitiek 
De met name hij de seculiere politieke 

partijen, niet aileen VVD en D66, 
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thans dnminerende kla<,<,iek-liberalc or

vatting van de <,cheiding van kerk en 

<,taat en hun alkecr van identiteitsge

hnnden organi'>altes belemmert cen 

goed cultuurbeleid met hctrekking tot 

onderwijs, media en identiteil'>gehon

den organisatie<>. De kcrk en het geloof 

hehoren in deze visie tot het prive-le

ven, terwiil omroepcn, scholcn en iden

titeitsgebonden organisaties het via de 

markt en particuliere tinanciering moe

ten zien te ronicn. De overheid be

hoort daarbij geen taciliterende rol te 

spelen. Met ecn herocp op de interna

tionale concurrcntiepositie wordt in 

ditzelfde perspccticf ook de dcelname 

van zoveel mogeliik mcnsen aan hetaal

de arheid bevorderd, waarvan hct ge

vnlg niet ander'> kan zijn dan dat vnor 

cultuuroverdracht in het gezin nog 

minder tijd tcr be'>chikking komt 

Aldus rukt functionelc rationaliteit op 

op tcrreinen die naar hun aard niet tot 

de handelsgoederen bchorcn. zoals her 

onderwijs, de omroep, her gezin en de 

wetenschapsbeoefcning. We spreken 

van functionele ratinnaliteit als de 

vaak op geld gewaardeerde - efficiency

norm domineer! over het eigcnlijke 

doel van ccn organisatie. Substantiele 

rationaliteit duidt op het vermogcn de 

werkelijkheid als een zinvolle samen

hang te zien. Dezc heeft te makcn met 

zin, met hctekenis en dus met normen 

en waarden. De eigcnlijke zin van de 

instituties raakt onderge'>chikt aan het 

marktdenken. Dit is op zichzclf een 

waardevol mechani<>mc, maar behoort 

op zijn eigen plaats gehouden tc wor

den, 66k door de wctgcver. 

Per .,aldo zullen dezc ontwikkelingen in 

de richting van meer markt en minder 

overheid op het specifiek-culturcle ter

rein, de concurrentiepositie uiteindelijk 

weer aantasten. De kwaliteit van het 

memelijk kapitaal zal achtcruitgaan. 
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Dat inzicht is echter nog geen gemeen

goed. Vooralsnog domincert de verlei

delijke eenvoud van het bedrijlsmatige 

denken. Als dit dominant liberale ethos 

van de puhlieke <,ector niet verandert, 

dan hlijft het cultuurhelcid een achter

hoedcgevecht, dat de christen-demo

cratie op termijn zal verliezen. 

Zedenmeester in eigen kring 
Hoe moeten wij met deze zedenmees

terende overhcid omgaan' lk denk dar 

wij ons door het liberale tahoe op de 

staat als zcdenmeester nict in de war 

moctcn Iaten brengcn. De oplossing 

van de paradox ligt in het omschrijven 

van de competentie van de overhcid. 

Die competentie wordt in het 

Burgcrlijk Wetboek gctypecrd al-, de 

steer van de "hurgerlijke hetrekkingen" 

In de puhliekrechtelijke gemeenschap, 

die de staat i-,, regelt de 

wikkelcn en te handhaven. 1-lier hgt 

een verplichting om mee;ter te zijn op 

het gebied van de publieke zcden. 

Dit ethos van de publieke sector valt 

naar zijn aard niet samen met de lihera

le moraal, ook allijkt het daar tbans op. 

Dar blijkt bijvoorbeeld uit de vrijheid 

van onderwijs, die niet aileen de nega

tJeve vrijheid van onthouding van over

heidsinmenging 111 het onder

wijsaanbod behelst, maar ook de posi

tieve. De overheid taciliteen immcrs de 

verschillcnde bredc moralen door de 

richtingcn in het hijzonder onderwiJ; 

op voct van gelijkheid met het open

haar ondcrwijs te bekostigen. Vcrwezen 

kan ook worden naar de omroepwetgc

ving, die onder zware druk staat van de 

lunctionelc rationaliteit. maar nog 

steeds ten principale geba<,eerd is op 

her stromingsbegin-,el en dus op een la-

cilitering van de lcidendc 

overheid de betrekkingen 

tu<,<;en de !eden van die Er is geen sprake 
waarde van de geestelijkc 

vrijheid 

gemeenschap, de burgers. 

Deze burgerlijke betrek

kingen drukken bepaalde 

waarden en normen uit. 

Tezamen vormen dcze 

waardcn en normen het 

ethos van de publieke sec-

van een einde van 
Zolang deze waarde van 

de geestel1jke vnjheid in 

de ideologieen. 

lntegendeel, de 

strijd bevindt zich 

op een hoogtepunt. 

de specitiekc cultuursector 

tot het ethos van de pu

blieke sector behoort, !'> 

de overheid gehoudcn de

ze waarde te handhaven. 

Zij is zedenmeester op dit tor. 

Len belangrl)k dee! van dit 

ethm is in onze tijd terug te vinden in 

de kla'>Sieke en de socialc grondrechten 

in de Nederlandse Crondwet en in de 

internationale Verdragen inzake de 

rechten van de mens. Daarin ligt een 

stel.,el van waarden en normen besloten 

dat typerend is voor de burgerlijke be

trekkingen. 1-let is de moraal van de de

mocratische en sociale rechtsstaat, die 

de eigen verantwoordelijkheden van 

maatschappelijke organisaties en bur

gers respecteert. Naar mijn mening is 

de overhcid gehouden dit ethos te ont-

punt. Dat geldt ook voor 

andere waarden. Zolang het Burgerlijk 

\Xfctbock de normen van trouw en on

derlinge zorg en biJ<,tand aan de publie

ke regeling van het huwelijk ten 

grondslag legt, zolang d1ent de ambtc

naar van de burgerlijke stand die waar

den aan de huwelijbpartncrs voor te 

houden. Net zoals de bijstand<,amhte

naar de waarde van solidariteit behoort 

voor te houdcn aan de lraudercndc uit

keringsgerechtigde, omdat de 

Algemene llijstandswet op die waarde j, 

gcbascerd, ook al denkt die ambtenaar 
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er per<.oonlijk wellicht ander<. over. 

Over die waarden ziJn we het in de pu

hlieke <.ector op democratische wijze 

eem geworden. Die waarden dienen 

dan ook overgcdragen en gehandhaafd 

te worden. Dat i<. de legitieme en nood

zakelijke rol van de overheid a!<. zeden-

mce'>ter. 

Die rol wordt hepaald en beperkt door 

de competentic van de overheid om de 

hurgerlijke betrckkingen te rcgelen: 

buiten dezc betrekkingen is de over

heid niet bevoegd om de normen en 

waarden te hcpalen. Daar zijn andere 

gezagsdrager<. bevoegd, varierend van 

de KNVB als het om de normen in de 

sport gaat; tot de kerken als het over de 

aan het huwelijk ten grondslag liggen

dc centrale waardc van de lielde, gaat, 

tot de sociale partners als het gaat om 

de solidaritcit en de soberheid die aan 

de C:AO-onderhandclingcn ten grond

slag behoren te liggen. De overheid 

kan zich wei op voet van gelijkheid met 

een moreel appcl tot deze maatschap

pelijke cultuurdragers wenden, maar is 

niet bevoegd om hun waardcn dwin

gend te be'invloeden. Oat zou de gren

zen van de overheid in een rechtsstaat 

met een plurale democratie overschrij

den. De overheid is zedcnmeester, maar 

in eigen kring. 

Het ethos van de publieke 
sector 
Het ethos van de publieke sector is het 

resultaat van het politicke debat in de 

volksvertegenwoordiging Dit debat 

kan worden beschouwd als een voort

durcnde strijd tussen de publieke com

ponenten van brede moralen. Het is 

een dcbat tussen het christelijk geloof 

in zijn verschillende publieke varianten 

van theocratie en christen-democratie 

en het humanisme in zijn verschillende 

publieke varianten van utilitaristisch en 
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vrijzinnig libcralisme enerzijds en van 

sociaal-democratie anderzijds. Het so

cialc en ecologische radicalisme be

roept zich zowcl op christelijk geloof, 

als op humanisme. De derde zinbron 

van de Westersc cultuur, de neo-gnos

tiek, zoals die hijvoorbeeld in het New 

1\ge-denken en in het post-modernisme 

tot uitdrukking komt, is naar ziJn intro

spectieve aard a-politiek 

De rcsultante van dit debat tussen de 

publieke vertegenwoordigers van brede 

moralen is het ethos van de publicke 

sector. Het is nict een voor ccns en 

voor altijd vast-.taande moraal, maar 

ecn disco11rs-ethiek. In dit discours zijn de 

politieke partijen de dragers van publie

kc moralen, van Crote Verhalen. Er is 

geen sprake van een ei nde van de ideo

logieen, zeker nict in de vorm van vi-

sies op de publieke cultuur. 

lntegendeel, de -.trijd bevindt zich op 

een hoogtepunt en spcelt zich af rond 

de vraag wat burgers bindt: de indivi

dualistische liberale moraal of vormen 

van gemeenschapsmoraal. 

Zo gezien komt ook de benadering van 

Hirsch Ballin in een helderder perspec

ticf te staan. Enerzijds behoort het tot 

de taak van de staat om burgerschap te 

reproduceren. Het zijn de politieke 

partijen die de dragers zijn van de pu

blieke mora len die in het politiek debat 

worden ingebracht en niet de kerken, 

de gezinnen, of andere instituties van 

buiten de politieke sfeer. Maar deze pu

blieke moralen kunnen niet los gezien 

worden van bredere moralen, zoals de 

godsdienst of de humanistische lcvens

overtuiging. Dat is een te post-moder

nistische opvatting. Aan die bredere 

moralen appellecrt Hirsch Ballin te

recht, omdat hij beseft dat we het met 

de politiek dominante minimale moraal 

van het liberalisme niet redden. En dan 

heeft de overheid de kerken en het 
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Humanistisch Verbond nodig, evenals 

al die andere instituties waarin deze 

brede moralen worden overgedragen, 

zoals het gezin, het onderwijs, de me

dia en de identiteitsorganisaties in de 

samenleving Niet om zelf de politiek 

te bc.invloeden, maar om onder de be

volking de brede moralen lcvend te 

houden die door de politieke partiJen 

op relatid autonome wijze vertaald 

worden naar de politieke sfeer. 

De optimale moraal van de 
christen-democratie 
De vier waarden publickc gercchtig

heid, gespreide verantwoordelijkhcid, 

rentmeesterschap en solidariteit vor

mcn de christen-democratischc bijdra

ge aan het puhlicke ethos dar aan de 

burgerlijke betrckkingcn ten grondslag 

ligt Dcze waarden zijn hct politieke 

antwoord dar christcn-democraten ge

ven op de oproep die van het Evangelic 

naar de politick uitgaat. De waarden en 

normen die chri<;ten-democraten in dit 

publieke debat inbrcngen, zijn in het 

afgelopcn decennium ondcrwerp ge

weest van vee! studie in het 

Wctenschappelijk lnstituut, van vor

mingsprocesscn in her Steenkampinsti

tuut en van gedachtenwisseling en 

besluitvorrning in de partijraad van het 

C:DA. Met name sinds her rapport 

"Publieke gcrechtigheid" ( 1990) van her 

Wetcn<,chappelijk Jn.,tituut en de daar

mee samenhangende C:DA-publikatic 

"Her.,teldc verantwoordelijkhcid" i<, ook 

het onderscheid tu<,sen llijbelse en pu 

blieke gerechtigheid schcrper voor 

ogen komen tc staan. Het interne debat 

dar toen plaatwond, heeft zijn neerslag 

gekregen in her Program van 

llitgangspuntcn dat in 1993 door het 

CDA-congrcs in geactualiseerde vorm 

werd vastgesteld (art. 4 en 5) Bij die 

gclegenheid zijn ook de politiek-ethi-

sche en de sociaal-ethi.,che betekeni'> 

van de andere waarden, "rcntmeester

schap" en "solidariteit", betcr onder

scheidcn. Per <,aldo is het 

geactualisccrde Program van llitgangs

punten daardoor staatkundigcr dan het 

program van 1980. 

Publicke gcrechtigheid is de christen

democratische invulling van hct begrip 

"burgerlijke betrekkingcn" In de pu

bliekrechtclijke gemeenschap "staat" 

behoren de betrekkingen tussen bur

gers onderling en tussen burgers en 

ovcrhcid genormccrd te worden door 

'publickc gerechtighcid" Dit houdt al

dus artikel 5 van het Program van 

llitgangspuntcn voor de overheid de 

volgende kern taken in (a) het re<,pectc

ren en beschermen van de cigen verant

woordelijkheid van burgers en hun 

maatschappelijke organisatics, (b) het 

harmoniscren van hol'>ende gerccht

vaardigde belangen naar de maat<,tat 

van het rccht, hctgecn inhoudt: hct 

normercn van de gesprcide vcrant

woordelijkheidsheleving naar de maat

staven van rcntmecsterschap en 

solidaritcit, zonder overigcm het re'>

pect voor de gesprcide vcrantwoordc

lijkheid uit het oog te verliezen, (c) het 

beschermcn van cen clementaire bo

dem in het he.,taan, wclke niet aileen 

cen sociaal en tinancieel, maar ook cen 

ccologisch karakter draagt. Van de bur

ger<, vraagt publieke gcrechtigheid cen 

actievc democratische participatie en 

vcrvolgens loyalc medcwerking aan het 

ovcrheidsbelcid (artt 12 en 16) 

Dit antwoord moet goed worden on

derscheidcn van de moraal, zoals die in 

de Middcleeuwse, pre-moderne tijden 

aan hct ovcrheidsgezag ten grondslag 

werd gelegd. Toen waren het de geestc

lijkheid en de vorst die een puhliekc 

moraal met ecn bcroep op het sacrale 

karakter crvan aan de samenlcving op-

UlV 1'94 



lcgdcn . .k zou dat ccn maximale moraal 

kunnen nocmen. In de christen-demo

cratic gaat het om een visie up het et

hm van de publickc <,ector, die 

gecstclijkc vriJhcid crkcnt, maar ook fa

cilitccrt. Daar zit cen belangrijk ver

schil met de liberalc moraal. Voorls 

wordt dczc visie lang'> dcmocratische 

weg door middcl van het ovcrtuigen 

van andersdcnkendcn nagestreefd. Het 

1s ccn optimalc en gecn maximalc mo

raal. Deze optimalc moraal moet in 

staat worden gcKht de individualise

rcndc en scculariscrcndc (want de 

godsdicmt tot privc-zaak verklarcndc) 

kracht van de libcralc minimale moraal 

tc ovcrwinncn. 

Anders dan bij de lihcralc minimale 

moraal is het in het Iicht van deze 

waarden wei juist dat de Minister van 

Socialc Zakcn oproept tot loonmati

ging en dat de premier daar de norm 

"sobcrheid" bij inroept. Een dergelijke 

sobcrhcid vloeit voort uit de waarden 

rcntmecstcrschap, '>olidariteit en pu

blieke gerechtigheid, die in hun ge

combineerde toepassing leiden tot dat 

stclsel van hurgerlijke betrekkingcn dat 

wij economische orde noemen, waarin 

een optimaal niveau van werkgclegen

hcid en cen bcscherming van het na

tuurlijk milieu tegen aantasting en 

roofhouw zijn ingchouwd De bredc 

moraal van het christelijk geloof geeft 

via ziJil christen-democratischc uitloper 

in het pub! iekc de bat a an het ethos van 

De thcms op_qroeiende _(}eneratie is ronduit nO-JlOHsmse. (Jato ANP) 
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de publieke sector een impuls die de 

minimalc moraal van het liberalisme 

overstijgt. Zij leidt tot een optimale 

moraal van de publieke sector, waarin 

mensen boodschap hebben aan elkaar 

en aan het natuurlijk lcefmilieu, zonder 

dat de geestclijke vrijheid in de demo

cratische en sociale rcchtsstaat aange

tast wordt. 

In rapporten van het Wetenschappelijk 

lnstituut en in resoluties van de partij

raad zijn die waarden vertaald in mecr 

concrete normen, zoals het draag

krachtbeginsel in de hscaliteit en de so

cialc zekerheid; in het milieubeleid de 

norm dat de overheid de natuur be

schermt tegen aantasting en roofbouw, 

bij de ordening van de samenleving de 

norm dat Justen en lasten bijeen beho

ren te worden gebracht in de beslis

singsbevoegdheden die burgers en 

maatschappelijke organisaties overeen

komstig de waarde van de gespreide 

verantwoordelijkheid behoren te heb

ben. 

Het ontwerp-CDA-program 
Thans spitst de discussie zich toe op de 

vraag of het ontwerp-CDA-verkic

zingsprogram die waarden en normcn 

voldoende in beleidsvoorstellen voor 

de komende kabinetsperiode concreti-

seert. De discussie gaat met name over 

de concretisering van rentmeesterschap 

in de milieuparagraaf en van 

solidariteit en gerechtigheid 
De tijd is rijp voor 

een nieuw publiek 

ethos. 

in de sociaal-economische 

paragraaf. 

Voor wat de milieuparagraaf 

betreft zijn de beleidslijnen 

die het rapport "Schepping 

en rentmeesterschap" trekt ten aanzien 

van grens- en strecfwaarden en tijdpa

den in het ontwerp-program terug te 

vinden. Ook het accent op de uitvoe

ring in plaats van aanscherping van de 

doelstcllingen lijkt in zijn algemecn

heid juist. De doelstellingen zijn over

wegcnd niet v66r de eeuwwisseling 

hereikbaar, op een versterkte in'>pan

ning om ze te bereiken koml het nu 

aan. Kritiek kan men hebben op het 

zich verschansen achter het Nationaal 

Milieubelcidsplan Dit is immers vooral 

een plan ter bestrijding van vervuiling 

en aantasting en niet een hehecrsplan 

terzake van natuurlijke hulpbronnen, 

de zogenaamde milieugebruiksruimte. 

Het verdient aanbeveling om hct onl

werp-program op dit punt aan te vul

len, omdat hct NMP-2 op de vcrdeling 

van de gebruiksruimte wei in zal gaan. 

Tegelijk mag het program ook wei wat 

minder wollig worden gcformuleerd. 

1\lijn conclusie is dat het ontwerp-pro

gram kan worden gekwalificecrd als 

een stmtd-sti/1-benadering, in een tijd 

waarin de sociale en ecologische rand

voorwaarden van de economie vanwe

ge de slechte vooruitzichten onder 

zware druk zijn komcn te staan. 

Terzake van de sociale randvoorwaar

den van de marktcconomie gaat de 

meeste aandacht uit naar de voorgestel

de afschaffing van het wcttelijk mini

mumloon, de halvering van de bijstand, 

de introductie van een splitsingsstelsel 

en de voorstellen om op termijn de 

hoogste belastingschijf naar 50 o;., te 

verlagen en de vermogensbelasting af 

te schaffen. Algemeen wordt erkend 

dat het minimum loon zijn bcschermen

de functie voor alleenverdieners, die 

een gezin moeten onderhouden verlo

ren heeft. In feite is het van een be

schermingsmaatregel geworden tot een 

belemmering voor arbeid.,participatie. 

Zeker als het sociaal minimum voor het 

bepalen van de uitkeringen los van het 

minimumloon gehandhaafd blijft, kan 

tegen afschaffing moeilijk bezwaar 

worden gemaakt. Dit sociale minimum 
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krijgt ge<>taltc in hct voorstel dat de hij

stand wil stcllcn op 50%, zodat fraude 

niet Ianger tot 140')(, kan lciden. De gc

halveerdc biJqand wordt aangcvuld 

door de gcmccnten voor hen die kun

ncn aantoncn daadwcrkelijk allcen

<,taand tc zijn of andcrszins behocftig 

zijn. Ook tcgcn dcze zorg op maat met 

handhaving van het <>ociaal minimum 

kan mocilijk bczwaar worden gcmaakt. 

Voorts moet crop gewczcn worden dat 

de voctovcrhcveling gehandhaafd 

wordt, wat ccn uitdrukking van het 

draagkrachtbcginsel is, die de libcrale 

mccrdcrheid van de Kamer wil afschaf

kn. Hct voorgcsteldc splitsings<,tclsel 

client bcschouwd tc worden als een 

rcchtvaardigcr systecm dan het huidi

gc, omdat hct met de huishoudenssitu

atic rekening houdt. Daarom is hct in 

de rest van Europa het normale sy

<;tccm. AI dcze voorstellen warcn al eer

dcr gedaan in hct rapport-De Craaf, 

dat twcc Jaar geledcn door het parti)be

stuur is aanvaard. Zij kunnen worden 

be<>chouwd als vcrhctcringen. 

De vcrlaging van het toptarid en de at

schaffing van de vermogensbelasting 

warcn nog niet ccrder in de partijbe

stuur in dJScussie gekomen. Het pro

gram schet<;t dczc voorstellcn vooral als 

wenselijkhcden op langere termijn en 

ook weer in hct perspectid van een 

Europa zonder binncngrenzen. Een 

verlaging van het toptarief zou voorts 

de hypothcckrenteaftrck minder deni

vellercnd maken en de prikkel vcrmin

deren om absurd hoge salarisscn te 

betalcn aan topfunctionaris<,en in het 

bedrijfslcvcn De afschaffing van de 

vcrmogcnsbclasting wordt gemotivecrd 

door hct tcgcngaan van kapitaalvlucht. 

Het lijkt crop dat dezc dcnivellercndc 

maatrcgelen aan de bovenkant van het 

loongehouw minder wccrklank in de 
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partij vinden. Hct i' de vraag of de pro

gramcommissic er wijs aan heeft ge

daan deze voor de lange termijn 

hedoelde voorstellen tegclijk te pre<>cn

tcrcn met de ingrijpendc, maar verdc

digbare ingrepcn aan de onderkant. 

Met inachtneming van dcze kantteke

ning kan per saldo geconcludcerd wor

den dat de gekritiseerde onderdelen 

van het ontwcrp-program overwegend 

binncn de bandbrcedte blijvcn die ge

stcld wordt door de normcn en waar

dcn die de christen-democratic in het 

debat over het ethos van de publieke 

sector wil inbrengen. Op onderdclen 

valt kritiek uit te oefenen, maar het is 

dan ook een ontwerp-program, waar de 

afdclingen zekcr nog de tanden in zul

len zctten. 

Een Kamermeerderheid voor 
het optimale ethos ? 

De christcn-democratische visie op het 

ethos van de publieke sector heeft on

der het clectoraat gccn meerderhcid. In 

bijzondere gcvallen, zoals bijvoorbecld 

ten aanzien van de euthanasic, kan het 

CDA met vee! overredingskunst mcer

derhcden bewerkstelligen voor com

promissen, waarin tenminste een 

aanvaardbaar dec! van zijn opvattingen 

is terug tc vinden. De vraag rijst of het 

CDA zich als politieke partij, die een 

minderhcid in de Nedcrlandse seculari

<>ercnde en individualiserendc samenlc

ving vcrtegenwoordigt, moct 

necrlcggen bij cen publiek ethos dat 

gedominecrd wordt door de minimalc 

moraal van hct liberalismc. 

]<; cr een perspcctief op ecn parlemen

tair draagvlak, dat toelaat dat publiekc 

waardcn uit bredc moralen in hct debat 

in worden gebracht c lk ben daarover 

gematigd optimistisch. Als cen andere 

grote politieke partij in ons land zich 

afvraagt wat mcnscn bindt en zij geeft 
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ais antwoord "burgerzin", gebaseerd op 

"weerbaarheid" en "wederkerigheid", 

dan stclt zij een vraag en gceft zij een 

antwoord die het individuaiiscrende ka

rakter van de iiberaie minimaie moraai 

iijkt te overstijgen. Weiiswaar kicst de 

PvdA maatschappeiijk gezien nog voor 

de individualisering, maar in de politick 

zou zo een partij samen met het CDA 

cen parlementair draagviak kunnen hie

den voor een communitaristisch ethos 

van de pubiieke sector. Van de utilita

ristisch- en de vrijzinnig-iiberale partij

en, de VVD en D66, kan dit niet 

verwacht worden. Voor de gocde orde: 

ccn pariementair draagviak is niet hct

zeifde ais regeringssamenwerking. 

Culturele conjunctuuromslag 
De tijd is ook rijp voor cen nieuw pu

biiek ethos. In de cuituur zijn cvenzeer 

ais in de economic conjunctureie pro

cessen aanwezig. Bekend is dat sinds de 

secuiariscrende reactie die op de 

Rcformatie voigde, puriteinse en ro

mantische periodes eikaar afwi5'eien. 

Burgeriijkheid en hedonisme zijn twee 

kantcn van de wcsterse cultuur, die el

kaar uitlokkcn. Na de Veriichting en de 

Franse Revoiutie kwamen de 

Restauratie en de Romantiek1 na de 

lndustrieie Revoiutie kwam aan het ein

de van de vorige ecuw de decadentie 

van het fill de na de Eerste 

Wercidooriog kwamen de swingende 

Roari111j Twwties en ook de hedonistische 

uitbarsting sinds de zestiger jaren van 

dezc ceuw wordt gezien ais ecr1 roman

tische reactie op de puriteinse moraal 

van de Wederopbouwperiodc na de 

Tweede Wereidooriog. 

Veei signaien wijzen erop dat de kracht 

van dit hcdonistische appei van de ja

ren '60 en 70 op de mcnsen, over zijn 

hoogtepunt hcen is, het :myt!Jing <Joes

tijdperk is voorbij. De generatie van de 

jaren 70 zoekt nu een iaatste houvast in 

de neo-gnostische romantiek van New 

Aqe. De thans opgroeiendc gcneratie is 

echter ronduit rw-rwr1scJlsc. Die wil hard 

werken, goed verdienen en zelf bepalcn 

wat goed of siecht is. Zeit opgegroeid 

met werkende moedcrs en een ccht

scheidingen-expiosie, vindcn veien van 

hen dat er iemand gewoon thuis moet 

biijven om voor de kinderen te zorgcn. 

Wat voor hun voorgangers nog verhe

ven ideaien waren, zoais de beschcr

ming van het milieu, zijn voor hen 

zaken van lcvensbeiang, waarover jc 

niet moct praten, maar doen. Over de 

dood'>traf vait met hen weer te praten, 

want ze vinden crimineien niet zieiig. 

Kortom: de puriteinse reactie komt er

aan. Van een zedenmeestercnde over

heid hebben zij helemaai geen afkecr, 

er is best ruimte voor een een pubiiek 

ethos van het optimalc type. 

De vertaalslag 
Van aartsvader Abraham hebben de 

meesten echter nog nooit gehoord en 

van Jezus en ChristLIS denkcn ze dat het 

twee vcrschiilende personen zijn. 

Publieke gemeenschapswaarden ver

staan ze aileen, ais deze direct met de 

reaiiteit van het dagelijks Ieven verbon

den zijn en daadwerkeiijk in praktijk 

gebracht worden. De vraag rijst of het 

CDA zich in gcsecuiariseerde taal tot 

deze kiezcrs moet richten. Hetzeitde 

geldt voor identiteitsgebonden organi

saties en kcrkcn, als zij hun boodschap 

willen uitdragen Je ziet die vertaalslag 

ook daadwcrkelijk plaatsvinden, niet ai

leen bij het CDA. ook bij het CNV en 

de christeiijke scholen en de IKON bij

voorbceld. 

De vraag daarbij i'> of christeiijke orga

nisaties, die zich in gesecuiariseerdc 

taal tot de kiezer en de burger richten, 

waarden biijven uitdragen die voor het 
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samenlcvcn wcrkclijk houvast bicdcn. 

Houvast. omdat dcze waarden open 

'itaan voor de werkzaamheid van de 

Heilige Cccst. Hoewel de ophloei van 

bijbelse gerechtigheid niet van de poli

tick aileen verwacht mag worden, ver

vult de ovcrhcid daartoe wei een 

belangrijke voorwaardenscheppende 

rol, zo zeggen de artikclcn 4 en 5 van 

het Program van Uitgangspunlcn. Deze 

voorwaardemcheppende rol is niet et

hisch-neutraal. Ook de politick hccft 

hct daarom biJ haar streven naar publie

ke gerechtighcid nodig dat Cod met 

om is. Dat betekent dat wij woorden 

mocten gebruiken, die openstaan voor 

de doorwerking van de Ceesl en gecn 

woordcn die de deur daarvoor dicht 

doen. 

Het )oodse leerhuis lecrt ons ook dat 

waardebegrippen niel !outer als kennis 

behandeld mogcn worden, maar dat zij 

tijdens de omgang daarmce werkclijk

heid mocten worden. Hct is daarom 

helangrijk dat de politiekc partij in zijn 

lcitclijk gcdrag de betekenis van zulkc 

waarden loont. In dat Iicht is het JLiist 

om ccn sterk accent te leggen op daad

kracht Een christelijkc partij kan het 

zich niet permitteren om gedurende 

mecrderc regeerperiode., zware ethi

schc hcgrippen aileen verbaal te gehrui

ken, dcze moeten ook werkelijkheid 

worden. 

De centrale vraag bij de vcrtaalslag, die 

hct CDA moet maken. is: drukken ter

mcn als "samenwcrking, verantwoorde

lijkheid en duurzaamheid", zoals 

geopperd in CDV (juli/augustus 1993), 

hetzelfde uit als de kcrnhegrippen "soli

dariteit, gerechtigheid, gcspreide ver

antwoordelijkheid en rcntmeester

<,chap" cOm die vraag le beantwoorden 

neem ik elk van deze varianten kort on

der de loep 
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Als bet bij ";amenwerking" gaat om 

"hescherming, geborgcnheid, het ge

voel erhij te horen en veiligheid op 

;traat", dan ligt dat dicht aan tegen zo

wel het solidariteits- als het gcrechtig

heidsheginsel. Maar lcidt "samen

werking" er ook toe dat de vreemdeling 

geaccepteerd wordt, omdat ook hij 

heelddrager Cods is? Of bepcrkt dcze 

hetrokkenheid zich gemakkelijk tot de 

sympathie, die ook ten grondslag kan 

liggen aan het "eigcn volk eerst"? Het 

lijkt er toch op dat er iets essentieels 

niet genoemd wordt als je "solidariteit" 

vervangl door "samenwerking". 

Solidariteit behelst een betrokkenheid 

op hen die zwak zijn en drukt daarmee 

iets uit dat ook beslotcn ligt in het hij

belse hegrip naastenliefde. Het wedcr

zijds welbegrepen cigenhclang van 

sterkeren onderling wordt toch minder 

vanzelfsprekcnd met de term "solidari

tcit" vcrbonden. Het argument dat "so

lidariteit" te socialistisch is, is niet meer 

zo actueel, nu de PVDA het solidari

teitsbeginsel niet mecr gehruikt, maar 

van "wederkerigheid" spreekt. 

Tegclijk kan men zich afvragen of "crbij 

horen" hetzelfde is als "tot 

De thans 

opgroeiende 

generatie wil hard 

werken, goed 

verdienen en zelf 
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hun recht komen, zoals Cod 

het hedoeld heeft", wat de 

vertaling is van "gerechtig

heid" In dat laatste huist een 

norm voor de inrichting van 

de samenleving, die met "cr

bij horen" niet voldoende 

gevat wordt. Voorts is het ri

sico groot dat de term "vei

ligheid" zonder deze nadere 

uitleg ge'interprcteerd wordt 

als "lau> cmd order" 

bepalen wat goed of 

slecht is. 

* Als het bij "verantwoordelijkheid" 

gaat om "een opdracht om hetrokken 

en actief te zijn, niet af tc wachtcn tot 

een ander iets doct'', dan ligt dat dicht 
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aan tegen een door solidariteit en rent

meesterschap ge"inspireerde "gespreide 

verantwoordelijkheid" 

"Verantwoordelijkheid" behelst echter 

ook "antwoord geven" en verwijst naar 

ecn sprekcr die geantwoord wordt en 

dat mist de vertaling. Eigenlijk gaat het 

in dit gevalniet om ecn vertaalslag- er 

wordt immers geen nieuwe term gc"in

troduceerd in plaats van het kernbegrip 

- maar om cen concretiscring. 

* En als "duurzaamhcid" bctekent: 

"spaarzaamheid, voorzichtige omgang 

met hct milieu en solide financieel be

kid" en cen afwijzing van "hedonisme 

en lecf-maar-raak", dan zijn dar goede 

praktischc vertalingen van het hegrip 

rentmeestcr<,chap. Tegelijk mis je de 

verwijzing naar cen Ander, in wiens 

naam de rentmeester het beheer voert, 

de transcendente component die cr

voor zorgt dat wij in het milieu ecn in

trinsiekc waardc onderkennen, omdat 

het de Schepping is Duurzaamhcid is 

daarbij vergelcken cen antropocen

trisch begrip. En dat maakt voor het 

helcid wei degelijk verschil. 

Mijn conclusic is dat het vertalen van 

"solidariteit, gercchtigheid, gespreide 

verantwoordelijkheid en rentmecster

schap" in "samenwerking, verantwoor

delijkheid en duurzaamheid" een 

boeiende poging is om gewoon 

Nederlands te gehruiken, maar dat het 

aileen wat oplcvcrt als jc deze termen 

op hun beurt weer nader uitlegt. De ge

kozen termen behoeven dezc nadere 

uitleg ook, want de aangereiktc beteke

nissen zijn niet vanzclfsprekend. Dat 

klcmt temcer omdat er biJ vertaling van 

de kernbegrippcn door de voorgestelde 

termcn iets cssentieels verloren gaat. 

Daarbij kunnen we niet volstaan met te 

zeggen dat de verticalc dimensie de 

taak van de kerk is, die dimensie is in 

de politiek ook onmisbaar. Ook al on

dcrkent de nieuwc kiezer dat nict, het 

is ook voor hem wei van belang. 

In Ieite gaat het hicrhij, behalve om 

korte-termijn-praktische overwcgingcn, 

om de vraag naar wat voor samenlcving 

wiJ koerscn. Is dat een gcseculariseerde 

samenlcving met een christelijke min

derheid, het thans vigerendc model in 

ons land ~ Of is dat een samenlcving. 

zoals de andere Ianden van Europa die 

kennen, met ecn dominant vier-wielen

christendomc De eerste variant kent 

een actievere kerkeliJke aanhang, de 

laatste variant kent veelmeer christelij

ke symboliek in het openbare Ieven. De 

realiteit is waarschijnlijk een tllssen

vorrn. In de 13ondsrcpubliek begint de 

puhliekrcchtelijke status van de kerk ter 

discussic te komen vanwegc de ontkcr

kelijking In Nederland hedt de ollt

zuilde en geseculariseerde burger 

behoefte aan zingeving. 

Het is niet de taak van de politick om 

te evangeliseren, die taak moet de partij 

aan de kerk overlaten. Evcnmin mag 

verwacht worden dat een politieke par

tij zich met onbegrijpelijke tcrmen tot 

de kiezer wendt. Maar de verticale di

mensie is ook in de politick onmisbaar. 

De partij zal deze dimensic niet moeten 

weglaten, maar 111 hegrijpclijk 

Nederlands moetcn vertalcn. Dar here

kent mijns inziem dat de kernhegrip

pen aileen vertaald zouden kunnen 

worden door hegrippen die dczellde 

vcrticalc en horizontalc lading hcbben. 

Anders is hct ri-;ico veel te groot dar we 

met andere begrippen ook ecn andere 

geest hinnen halen. De partij zou zich 

nog eens moeten huigen over goede 

praktische vcrtalingen van de kernbe

grippen. Het CDA mag dat niet maar 

overlaten aan de menscn die in de 
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lrontlinie staan en het hen zclf Iaten 

uitzoeken. 

Conclusies 
De rol van de overheid met bctrekking 

tot de ontwikkcling en overdracht van 

normen en waarden hecft a\\c, te ma

ken met het ethos van de publicke <,ec

tor zeit, de waarden en normcn waarop 

de door de ovcrheid te regclen burger

lijke betrekkingen zijn gcba<;ecrd 

Terzake van deze waardcn en normen, 

dre in wettcn, de Crondwct en interna

tionalc vcrdragcn zijn va-;tgclcgd, i~:. de 

ovcrherd hevoegd en ze\f, verplicht om 

a\<, zedenmee<;ter op te tredcn. Tegelijk 

hepaalt deze hevoegdhcid de grcnzcn 

van de mora\i<;eremle rol 

vrijhcid van het individu om zijn Ieven 

naar eigen inzicht in te rich ten. Als stu

ringsmcchanisme kiest deze moraal 

voor de markt. 

Tot de door de ovcrheid te regelcn bur

gcrlijke betrekkingen behoort ook het 

bcleid ten opzichte van specifick cultu

rclc imtituties, zoals hct onderwijs, de 

media, het gezin, de kerk en de univer

<;iteit Dezc bctrckkingen zijn tot du<,

vcr geba-;eerd op de waarde van de 

geestelijke vrijheid, die nict aileen in 

ncgatieve zin be'>chermd wordt, maar 

ook in positievc zin gefacilitccrd. Nu 

het ethos van de publickc <,ector gedo

rmneerd wordt door de minimalc mo

raal van hct liberalismc, necmt het 

specifieke cultuurbeleid 

van de overheid. Het CDA moet zich steed'> mecr het karakter 

van cen achterhocdege

vecht aan. 

Dit ethm van de puhliekc 

<,ector i'> de tT'>ultante van 

een voortdur-cnd politick 

dchat, waarhij de vcr'>chil

lende politicke <,tromingen 

hun vi<;ies op de polttieke 

cultuur proheren door te 

eens buigen over 

goede praktische De christen-democratic 

brengt in het publieke de

bat cen politiekc moraal in 

die gctypccrd wordt door 

vier kernwaardcn - publie

vertalingen van de 

kern begri ppen. 

zetten. Omdat deze vi'>ic<; van de poli

tieke partijcn op de politicke cultuur 

uitloper'> zijn van hrede morakn, zoals 

de god,dien'>l en hct humani'>Ille, is ccn 

activcrend appcl op de drager<; van de

ze hrede mnralcn terecht. De reproduc

tie van hurgcr<,chap bchoort echter tot 

de verantwoordclijkheid van de politie-

ke '>ector zeit. 

f Ioewe\ het ethos van de puhliekc sec

tor nog vee\ waarden en normen bcvat 

die afkomstig zijn uit brede moralcn, 

wordt hct politiekc debat in ons land 

than'> gedomineerd door de smallc mo

raal van het libera\i-;me. Dezc moraal 

ontzcgt de overheid de bevoegdhcid 

om ecn morele visic op hct goede Ieven 

tc hcbben, of dergclijkc vi-;ie<; te facili

teren en ci'>l van haar dat ziJ vo\<,taat 

met het garandcrcn van de negaticve 
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ke gerechtighcid, gespreidc verant

woordelijkheid, rentmec-;terschap en 

solidariteit - en daarvan afgclcidc nor

men. Deze benadering mikt op een op

timaal ethos vao de publiekc sector, dat 

de minimale moraal van het liberalisme 

overstijgt. Het is een optimaal ethos, 

dat de geestelijke vrijhcid erkent en fa

ciliteert en langs democratische weg 

wordt nage<;treefd. Publicke gerechtig

heid is de chri<,ten-democrati<;che in

vulling van de burgerlijkc betrekkingen. 

Deze chri<;tcn- democratische inbreng 

kan in onzc geseculariseerdc en g6ndi

vidua\i<;eerde samcnlcving echter niet 

op een mcerdcrheid van de kiezers re

kenen. Daarnaast zijn ook andere com

munitaristische partijen nodig om 

samen een parlcmcntair draagvlak te 

vormen voor gemeenschapswaarden. 
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De culturele conjunctuur is aan het om

slaa n. De puriteinse reactie op het he

doni sme va n de afge lopen dece nnia 

heeft zich al in geze t. De opgroeiende 

ge nerat ie wordt gekenmerkt door een 

geseculariseerde 110 -11 onseJ1se houding, 

die niet afkeri g is va n door de overheid 

uitgedragen normen en waarden , mits 

deze waarden direct rel eva nt zijn voor 

het dagelijks leven en niet uitsluitend 

verbaal gehanteerd worden , maar daad

werkelijk in praktijk gebracht. Om de

ze kiezers te bereiken is een vertaalslag 

nodi g met be trekking tot christelijke 

termen; een vertaalslag di e in concreet 

Nederlands zegt waar he t om gaat , 

zonder dat de transcendente dimensie 

van deze begrippen verloren gaa t. _..,. 

Dr. C. ). Klop ( 194 7) is plaa tsverva l'lgend di

recteur van het Wetenschappelijk ll1S iitu11t voor 

het CDA 
Hij promoveerde in december 1993 aa11 de 

Rijksunivmiteil te Leidfl1 op het proefschrift "De 

cultuurpolitieke paradox- de noodzaak èn 0!1-

wenselijkheid vm1 overheidsinvloed op normen e11 

waarden" (uitgeverij Kok, Kampen , 418 blz, f 

79, 50, verkrijgbaar in de boekha11del e11 te be

stellen bij de uitgever, lel. 05202-92555.) 
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Om een duurzame samenleving te bereiken is het nodig dat men

sen gewezen worden op hun eigen verantwoordelijkheid voor dat 

perspectief van een betere, aantrekkelijker wereld. Kerken en 

CDA moeten, als het gaat om duurzaamheid, ook een actievere rol 

spelen. 

D 
e inl eiding va n 

Goudzwaard over duur

zaam he id was helder. Hij 

betoogde dat de wijze 

waarop wij produceren en co nsumeren 

geen goed rentmeesterschap is. 

Volgens hem is de conclusie onont

koombaar dat w ij bez ig z ijn soortbe

dreigend te leven. 

Ik ste l dan drie vragen: 

- hoe zijn we zover geko 

men ? 

- hoe komen we naar een 

betere si tuatie? 

- wie moet wat doen om 

de situatie verbeteren ? 

Hoe zijn we zover 
gekomen? 

en materialisme. In de komende perio· 

de moet er ee n nieuw evenwicht ge 

vo nden worden tusserr hori zontalism e 

en vertica li sme. Een essentiël e vraag is : 

hoe ze tten we het kruis weer midden in 

de samenleving? 

Hoe komen we naar een bete
re situatie? 

Op dit moment zijn de 

ontwikkelingen in de we

reld feite lijk redelijk 

hoopvol. Bijvoorbeeld 

omdat de op co llectieven 

gebaseerde structuren in

storten. Co llectieve struc-

turen hebben een 

belangrijke rol gespee ld 

bij de aantastin g van 

duurzaamheid. 
Bij een poging om te ant

woorden op deze vraag, 

speelt de dialectiek van de 
Drs. HM.F Wijffels 

Vrucht van de groepsge

wijs georga niseerde sa 

menleving is geweest dat 
geschi edenis ee n belan grijke rol. Aan 

de basis van de huidi ge maatschappij

inrichting staan de ideeën van de 

Verlichting. De Verli chting was een re

act ie op een eenz ijdi ge ve rticale oriën

tatie van het leven. Deze is gevo lgd 

door een even eenzijdig horizontalisme 
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de burger zich heeft kunnen ontw ikke-

fen. Nu maakt de burger z ich los uit 

groepen en collectieve n en neemt hij 

ze lf verantwoordelijkheid op zich. Dat 

is eerder een bron van hoop dan teloor

gang. En dat terwijl velen negatief spre

ken e n schrijven over individua li sering 

m 

Vl 


