
H cr. man. Dooycwccrd 
( 1894-1 977) <;preekt in 

z1jn u1t 1936 datcrendc 

npening-.artikel van dit 

themanummer ronduit over de Chris

tclijke staat-.idee Dat zijn we nu niet 

meer gcwend. Chri<;ten-democratcn lij

ken soms al hliJ te ziJTl dat hun he

staansrccht wurdt erkend, ook al 

wmden ziJ vanwege hun godsdiemtige 

grondslag wei als ccn wezensvrccrnd 

element in de lihel·aal-democratische 

<,taat heschouwd. 1 Soms ook tracht men 

te hcwijzcn dar juist hct christendom, 

mccr in her hiJzonder het C:alvinisme, 

JUISt een van de grondlcggcrs van deze 

ldocralc democratic is geweest.' Zelden 

kiezen zij de aanval, zoals Dooycwecrd 

deed, door in gc"picrdc tdtd tcgcnovcr 

de lihcrale democratic ee11 christeli)kc 

democratic tc pone1·en. Heelt zijn stel

lingname actuclc hctekeni'> voor een 

opponcrcnd CJ)A of is dit icts uit de 

tiid ViJil de lll<JnrH.:-nhroedcr"., waarover 

\\'C nlCC\Vt~rrg waardcrcnd kunncn 

glimlachcn~ 

I )ooycwccrds aanval richt zich op de 

machtelooshcid van de liherale huma

ni<,tische rcchhstaatsidcc regen politie

kc vcrab-.olutering van hct algen1een 

helang, waardoor ck ovcrheid zich een 

vcrrcgaond recht tot ingri_jpen in de 

maatschappiJ tockent. In haar kla<>'>iekc, 

individualistische en natuurrechtelijke 

gedaante trachtte her liherallSme dit ah

<;olutismc te hreidclen door een uitwen

dJgc hcgn_·nzlng van de :-,taatqaak te 

zoeken in de georgani<>ecrde hescher-
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n1ing van de aangeboren grondrechten 

van het individu op Ieven, eigendom en 

vrijheid Het liheralisme van Dooye

weerds tijd zocht deze hegrcnzing in 

de gebondenheid aan de wet. Zijn kri

tiek luidt dat de recht'i'>taat de burger'> 

aldus slechts een forrncle hescherming 

tegen het absolutisme van het alge

meen helang hiedt. De uitvoerende 

macht wordt gehonden aan de wet, 

maar de wetgever zeit wordt door deze 

formele 1·echtsstaatsidee niet aan ban

den gelegd Zijn juridisch alverrnogen 

wordt aanvaard. J)aarmee bliJh de wet

gever in de liberale staatsidee zelf bui

ten en hoven her rccht geplaatst. 

Tegenover deze liherale Achilleshiel 

stelt Dooyeweerd de Christelijke staat, 

die zich innerlijk genonneerd weer 

door hct puhlieke gcrcchtighcidshegin

<;e! J)at beginsel ei<;t respect voor de ei

gen normativitcit van de verschillcnde 

sectoren en vcrbanden van het rnaat

schappeliJk Ieven: het hedriJfsleven, het 

onderwiJ'>, her gezin enzovoorh. Aileen 

dcze radicalc christeliJke staat<,idec. 

welke principieel gchroken hectt met 

iedere verah,olutering. zowel van de 

staat als van hct individu is in zijn 

ogen een ware recht<;staat-,idee. Aileen 

zij kan het begimel van het algemeen 

belang als een wezenlijk publiekrechte

li)k rccht'>principe vat ten, omdat z1j ge

worteld i'> in de helijdenis van de 

hoventl)delijke gemeemchap van de 

memen in het Koninkrijk Cods en 

daarorn voor de ti)ckll)ke sarnenleving<,

verbanden het principe van de soeve-
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reiniteit in cigen kring aanvaardt. Het 

princire begrcnst de staat'>wcrkzaam

heid door de funderende en de bestem

mingsfunctic van de staat aan te wijzen. 

Aileen daardoor kan aan de verschillen

de asrecten van het overheid'>ortreden 

de juistc richting gegeven worden.' 

Als wij, door het aantreden van het ka

binet-Kok, thans met een rcgering met 

cen liberale staat'>opvatting tc maken 

zouden hebben, zou Dooycweerd'> 

C:hristelijke staatsidee dus van grote ac

tuele betekenis kunncn zijn voor de or

positie. ]., dat het geval~ ln blijvcn 

Dooyeweerds ideeen in theorie steken 

of hebben zij praktische betekcni'> voor 

politici anno 19947 Aan die vragen is 

dit artikcl gewijd 

Het regeerakkoord: 
een liberale staatsidee ? 
Het centrale thcma van het rcgcer·ak

koord luidt 'De verhouding tussen gc

rneemcharpelijke regelingen en eigen 

verantwoordelijkheid te herijkcn Dat 

gebeurt niet aileen vanuit de (economi

schc) overweging dat meer concurren-

tie en mecr prikkels tot 

betere prestatie'> en grotere 

maatschappelijke 

organisaties worden 

doelmatigheid kunnen lei

den. Deze hcrijking sluit ook 

aan bij de grotere zclfstan

digheid van mensen in gewij

zigde culturele en rnaat

scharpelijke verhoudingcn. 

Zo kan een nieuw evenwicht 

door het kabinet 

ofwel aan banden 

gelegd ofwel 

uitgeleverd aan de 

markt. 

groeien tussen de behoefte 

aan bescherrning en de 

noodzaak van dynamick_'r 

Hct kabinet kiest met dit re

geerakkoord voor een bcleid 

dat cnerzi]d'> her primaat van de poli

tick wil herstcllen en dat zich ander-

zijds ten rrincipale richt op individuen. 

De hcrijking van de verantwoordelijk

heid vindt plaats tussen overheid en al-

zonderlijkc burgers. In het regeerak

koord komen maatschaprelijke orga

nisaties wei voor. maar hun plaats lijkt 

tclkem ecn afgelcide van de verant

woordelijkheidsbelcving van de indivi

duele burger, er is voor hen gecn eigen 

erkenning. Hun rol zou in hct liberalc 

model kunnen worden afgcleid van de 

individucn die aan deze organisaties 

mandaat gcven. maar het rcgeerak

koord doet dat niet. Het verbindt op 

vee! terreincn het ortreden van deze 

organisatie'> aan door de overhcid ge

steldc doclstellingcn De werknemers

verzekcringen bijvoorbeeld worden qua 

hoogte en duur niet ovcrgelatcn aan de 

socialc partners, een hij uitstek didac

tisch vraagstuk als de studieduur in het 

hoger onderwij'> wordt niet overgelaten 

aan de universiteiten, de omrocrvereni

gingen krijgen niet de kans om hun 

door de overheid afgedwongen samen

werking flCJ zendcr werkclijk te ont

plooicn, hun tienjarrge conccssie'> 

worden bckort tot vijf jaar. De organi

saties worden door de ovcrheid ofwel 

aan handen gclegd voor wat hetreft de 

uitkomsten van hun eigen verantwoor

dclijkheid, ofwel zij worden uitgeleverd 

aan de markt. In dit staat-markt-denken 

zijn de aggrcgatie<, van individuelc 

voorkeuren in de non-profit-sfccr een 

overheidszaak. 

Hct liheralisme heclt - anders dan de 

christen-democratie - tcgen een derge

lijke verahsolutering van het algemeen 

belang geen innerliJk vcrweer. Buiten 

de rrofit-sector ncigt lihcralisme naar 

staatssturing, ook a! is hct dan cen afge

slankte staat. In ecn fundamentelc stu

die van het wetenscharpelijk hureau 

van de VVD wordt dezc door Dooyc

wecrd a! gesignaleerde zwakte van de 

liberale staatsidcc ook onderkend. Daar 

schrijft men: 'Een van de bclangrijkste 
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waarburgcn tcgcn hct verloren gaan 

van de hegrenzing van de '>laat i'> de 

wqdverbreide overtuiging dat de uitoe-

1Ct1ing van de souvereiniteit van de 

staat hegrenscl client te zijn De puhlie

kc opinie client doorclrongen te zijn van 

clit idee. Dit " een helangrijke waJr

horg tcgcn de ontaarding van de <.;taat 

omdat de publieke op1nie in grote mate 

her braktcr van het 5taat5he5tel he

paalt ., De schriJvers onclerkenncn de 

zwakte van dit argument omdat de 

overheicl zich in vele Ianden niets gek

gen laat liggen aan de puhlieke opinie 

Toch houclen ziJ hieraan vast 'AI-, deze 

overtuiging er hi) de puhlieke opinie 

niet is. hehhen de andere waarhorgen 

tcgcn de ontaa1·ding van de staat die 

het liherall'llle voorstaat, ook gcen ct
tcct'.1' I)eze andere waarhorgcn liggcn 

in cen zodanigc organisatic van de ~taat 

dat de kan-; or ontaarding wordt genli

nimali5ecrd .~den noemt dit constitu

tionali'ime De vaste kern van het 

con5titutionali'>me volgcns dcze detini

tle is: I I) de representatieve democra

tic. i21 .ie rule of I111P en (:-l) de 

courti<Ttlilllin<J fJotPrrs.- Het derek punt 

duidt up machtemcheiding hijvoor

heeld tussen wetgeving en rechtspraak -

en c/Jecb mtd halmrces. hijvoorheeld in de 

vorm van een twcc-kamerstel,ei.' 

Skchts een combinatie van checks and 

h.rlllrtccs en machtenscheiding hrengt 

een zodanig evenwicht tot stand in her 

staatshe'>lel dat de rule of l11tP kan wor

den gecllcctueerd en de ontaarding van 

de staat kan worden voorkomen.'' De 

5taat5taak wcn·dt 111 de liberalc staats

idee aiken uitwenclig begrenscl door 

een politieke structuur (constitutiona

lismel. die een politicke cultuur (de pu

hlieke opinic) bchoeft om effectief te 

kunnen zijn. 

Aileen cen bcpaalde variant van het li
heralisme, de utilitaristische, bcschouwt 
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daarnaast de groep als een hclangrqke 

butter tussen de staat en hct inclividuele 

domein. De staat mag deze groepcn 

echter niet ander5 he'invloeden ollacili

tcren. clan door hct vrije spel tussen in

dividu en groep en tussen grocpen 

onderling te waarborgen Croepen mo

gen indivicluen niet helemmeren in hun 

individuele vrijheidshekving, ziJ mo

gen deze aileen bevorderen. De 5taat 

mag ook niet een visie op het goede Ie
ven hantcrcn in zijn on1gang met indi

vicluen en groepen. die visie client hij 

aan de individuen over te Iaten. 

Liheralcn onderken11en wei clat er nade

lcn kleven aan deze staat5onthouding. 

maar zij achten het middel erger dan de 

kwaal 11 ' 

Ook in de 5ociaal-democratie is sincls 

de rede, waarmee Kok liJclens de 

WAO-crisi<, zijn partijlcider5chap her

bevestigde. sprake van 'moncligheicl' en 

'emancipatie' als tretwoorden. direct ge-

operationalisecrd tot 'economische 

zellstancligheicl' 11 Cemeenschapszin 

wordt thans als niet meer realistisch be

<,chouwcl en roept slechts klefle herin

neringen aan de verzutling en de Rode 

Familie op. 1' Zowel het verzorgings

<,taat-socialisme, dar in 'Schuivende 

Panelen' ( 1987) nog als cen volwaardi

ge keuze-variant werd opgevoerd. als 

het zuil-socialisme zijn dus vcrlaten. 

Het huidige PvdA-verk1ezingsprogram 

noemt 'wccrhaarheicl' en \vederkerig

heicl' als de waarden waarop het nieuwc 

burgerschap zich moet vestigen. Fen 

zelf'>tandige rol voor maatschappelijkc 

organi<.;atic<.; i<.; daarin cvcn1nin terug te 

vinden als bij de liheralen. Niet-politie

ke maabchappelijke activiteiten zijn 

ecn zaak van de individuen, 'van be

voogcling mag daarbiJ gcen sprake mcer 

zijn' 11 Wcliswaar verwerpt het pro

gram nog de liberale idee van 'vrijheid 
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om niet gestoord te worden' en kiest 

men voor een overstap 'van centralisti

sche <,luring naar '>tirnulerende en voor

waarden scheppende sturing', 1" maar 

door het onthreken van een visie op de 

kwalitatieve ver<,cheidenheid van rnaat

schappeli)ke sleren hekent de PvdA 

zich met haar program tcitelijk tot de 

liberak staatsidee. De discussie tus'>en 

l'vdA en VVD gaat eigenlijk aileen nog 

maar over de vraag wie wei en wie niet 

aan het criterium van econornische 

zelf'>tandigheid voldoen. lllijkens het 

regecrakkoord bchoren weduwen en 

weduwnaars. ouderen met een jongcre 

partner, ouders met kinderen hoven de 

twaall jaar en voor de ,\laster\- lase stu

derenden daartoe thans wei. 

D66 wijdt in haar program wei teksten 

aan het maatschappelijk rniddcnveld. 

maaL 'een vernieuwing daarvan is drin

gend gewenst. Wij verwachten daarbij 

het meest van die '>arnenwerkingsvor

men die zich uitstrekkcn tot aile he

trokkenen hij een concrcet probkem, 

over levensbe,chouwelijke e11 culturele 

of etnische grenzen heen' In her rc

geerakkoord is van deze wens nicts te

rug te vinden. Hct binden van maat

schappelijke organisaties aan over

heid,doclstellingen, dan wei aan de 

werking van de rnarkt, kan toch moei-

De PvdA bekent 

zich met haar 

program feitelijk 

tot de liberale 

staatsidee. 

lijk hcschouwd worden als 

re<,pect voor samenwerkings

vormen van aile hetrokkenen 

over lcvensbeschouwelijke 

grenzen heen. ZiJ11 de om

roepcn, de sociale partners 

en de universiteiten niet juist 

daarmee hezig ~ Wat de vrij-

zinnig-democraten daarover 

ook mogen bewcren, het regecrak

koord kent gecn maat'>chappelijke of 

institutionclc democratic, aileen een 

politieke 15 

De conclusie luidt dar WiJ om geen illu

sies moeten koesteren over de grond

slag van het kabinetsbeleid. Dat is de 

individualisering Bij aile regeringspar

tijen. lndividuele voorkeuren worden 

uitgcruild via de markt en waar indivi

duen economisch nog te zwak gcacht 

worden trccdt de ovcrheid in hun 

plaats op. De consequentie van de in 

her regeerakkoord gekozcn benaderi ng 

i'> dat aile maatschappelijke sectoren 

aan her vrije spel der maatschappelijke 

krachten worden ovngelaten, hehalve 

als de ovcrheid zorg wil clragen voor 

hen die niet economisch zcllstandig 

kunnen zi)n De kwalitaticvc verschei

clcnheid van de sectoren zal claardoor 

onder druk komcn te staan, omdat 

overal hct rnarktbeginsel zal oprukken 

in dat decl van her werk clat niet onder 

overheiclszorg valt Overal zulkn clualc 

'>ystemen de structuur van de sector be

pal en: omroep, gezonclheidszorg, 

volkshuisvesting, universiteiten. llij du

aliteJt wint de economisch sterkere 

markt hct echter altijcl van de afdeling 

non-profit, die op her leidend aspect 

van de sector in kwestie is gericht, ten

zij de non-prohtsector_ door de ovcr

heicl in de gelegenheid wordt gestclcl 

cen wezenlijke rol te vervullcn ter cor

rectie van de marktonvolkorncnheden. 

De overheicllaat zich hicrhij thans lei

den door een vooral door de noodzake

lijke bezuinigingcn gedomineerde 

opvatting van her algemcen belang. En 

dat kan tot veJTegaand ingrijpen lei den, 

zoals uit de kabinetsvoornemens bli)kt. 

Als wij cleze, thans in de VVD vigeren

dc en her regccrakkoord dominerende. 

opvatting blootstellen aan Dooye

wecrds kritiek op de liberale humanisti

sche staat'>idce, clan blijkt cleze kritiek 

nog voluit actuecl tc zijn. Er is gcen in

ncrlijke kwalihcatie van de overheids

taak, zoals in het chri<,tcn-democra-
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tische publieke gercchtighcidsbegimel 

wei wordt heoogd De ovcrheid mag 

allcs doen 0111 hct individuele domein 

te be.,chenncn, zolang de volkwerte

gcnwoordiging zich daartcgcn nict vcr

zet en zolang de constitutionele proce

dure<, in acht geno111en worden. 

De Christelijke staatsidee 
Tegenovcr het ijkpunt van het rcgccr

akkoord rocpt Dooycweerd hct C:DA 

op 0111 cen ander iJkpunt te kiczcn, na-

111eliJk dat van de publieke gcrcchtig

heid. Daaruit vlocit cc11 ovcrhcidstaak 

voort die I a I de eigcn verantwoorde

lijkhcid van burgers en hun 111aatschap

pcli)ke org;mi<,atles respecte<ert. (bi bot

scndc gcrcchtvaard1gde bclangcn har

monisccrt naar de maatstaf van het 

recht. (cl ccn hodcm in het bestaan ga

randeert voor hen die daarop wcrkclijk 

ZIJll aangcwezcn.lt• 

De kern van hct chriqen-dcmocrati

.,chc altcmatid ligt in deze drieslag van 

het puhlickc gerechtigheid.,bcgimeL 

met name in het respect voor de eigen 

normativite1t die in de vcrschillcnde 

( IJV I I 'It 

maat<.chappelijkc sfcrcn moct heersen 

en voor de verantwoordelijkhcid van 

burgers en hun organi<.aties om deze 

normativitcit tot ontplooiing te hrcn

gen De eigen suhstanticlc rationaliteit 

van de verschillende maatschappeliJke 

-,fercn moet de overhand hebben hoven 

de functionele rationaliteit van de 

markt ol de bureaucratie. 1c 

Dit hegin'>el van soevcrcinitcit in eigen 

kring wordt in het eigentijdse politick

weten<,chappclijk spraakgcbruik ten on

rechte verward met verzuiling." De in 

dit nummer opgcnomcn tekst van 

Dooyeweerd over de christclijke staats

idec maakt echtcr duidclijk dat beide 

verschijmelen goed moctcn worden 

onderscheidcn. MaatschappcliJkc vcr

bandcn zijn soeverein in eigen kring als 

ziJ in staat zijn de lunderende en lci

dende aspecten, die de typische eigen 

structuur van dit verhand stcmpclen, 

tot ontplooiing tc brengen. Het i'> daar

voor niet per"' noodzakclijk dat men 

zich op christelijke gromhlag organi

scert. Dooyeweerd zeit was van mcning 

dat de, ook door hem in navolging van 
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Kuyrer onder5chreven, bcslissende te

gen'>lelling, de anti-these, tusscn de 

univer5ele soeverciniteit van Cod en 

hct riJk van de anti christ, niet direct 

betrekking had op een indcling van 

memen en organisaties. Zij sbat or de 

keuzc voor of regen 

redenering te schragen. r\let evenveel 

gemak kan men wirzcn or Cenc<.i<. 2:15 

('bewerken en bewaren'r. Hi'>lorisch i" 

cr dan ook geen doorslaggevend vcr

band tc vinden tu'>'>en hct chri'>tell)k ge

loof en de techni'>ch-comnlcrciele 

exrloitatic van de natuur 

ChristL". ccn striJd die ook 

iedere christen in zichzelf 

te voerer1 hceft.''' Dooye

wecrd verwachtte eer1 juis

te urltuuront<,luiting dan 

ook niet aileen van chri'>

tenen. lntegendeel, de 

kerk, maar ook afzonder

lijke christencn hehben 

vaak de vcrkcerde be.,li'>-

Wij hoeven ons 
Wei waren en lwt chrr'>-

tendom en het Ze5ticndc 

eeU\V~C hunE11liSil1C 011-

machtig om de tenrgval in 

ratronalisti'>che zeker

hcids'>y'>temen, die kcn

merkcnd r<, voor de Ver

lichting, tc voorkomen.' 1 

Cliteur verwi)st wei naar 

Ari5totelc5, maar vermeldt 

ni<;t dat sind, de modcrnc 

hlmohe ir1 het teken i'> ko

men te staan van het hu

mani5ti5ch grondmotid 

geen illusies te 

koesteren over de 

grondslag van het 

kabinetsbeleid. 

Oat is de 

~ingen gcnon1cn, tcnvijl 

andersdenkcnden, (Jcik ziJ 

die tot de VerlichtlTlg be

hoorden, het daarentegen 

som<. jui'>t gezien hcbben. 

individualisering. 

Bij aile 

regeringspartijen. 

De mcnscnrechten en de gee5lelijke 

vrijhcid bijvoorheeld achtte hiJ eerder 

aan de Verlichting te danken dan aan 

het zcvcntrende eeuwse Calvini'>me.'" 

Vcrrassend wiJ'>l ook C:litcur in zqn ar

tikel in dit nummer eror dat her werk 

van Dooyewccrd voor humani5len en 

andere niet-christenen volkomen aan

vaardhaar i'>, zonder dat zij met de 

<;chrijver mee hocven te gaan in ziJn in

terrretatre dar hct hierbiJ gaat om 

christeliJk gefundeerde wijsbcgcerte 

Zonder, in antwoord op Cliteurs vcr

klaring van dit fcnomeen, uit te weiden 

over de algcmenc genade, vindt men 

hicr hcve<.tigd dat soeverciniteit in ei

gen kring niet rer sc christelijke orga

nisaties behoeft om ingang tc vinden. 

C:liteur kaatst de kritiek dat het huma

nistisch grondmotid lcidt tot een he

heersingsidcaal. terug door te verwijzen 

naar Cenesis I 26. Een cnkel hijheki

taat is natuurlijk onvoldocndc om zo'n 

van natuur en vrqhcid, 

Arrstotelcs en zip1 gematigdherd niet 

bestand zqn geblcken tegen Adam 

Sn1ith's c1gcn helang en Jeremy 

Bentham\ nutsmaximalisatie." En de 

door Cliteur genoemde wor<;tcling met 

hct thema van natuur en vrirherd van de 

humani<;tische wijsgeer I.S . .l\1ill wordt 

door de libcrale <.taat<;idee huitcn de or

de van het roliticke debar verklaard 

hct goede Ieven is ecn zaak van her in

divrdu. C:liteur vult zrrn verwerring van 

een ook door Klor ovcrigens niet 

voorgestane" '>ynthese tuS'>en huma

nisme en christeliJk geloot, dan ook te

recht aan met een (nog :I nret in de 

liberalc <;taatsidee ras<,end pleidooi 

voor een acticve rluraliteibpolitick van 

de overhcrd. 

Woldring-, vergelijking tuS'>en Dooyc

weerd en 1\laritain in dit nummer 

brengt aan het Iicht dat er tu<,<;cn het 

neo-Calvinisme en hct nco-Thom15mc 

op het punt van de staat-,lecr naaq vee I 

convergentie, ook wei een accentver-
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schil zit. Het rooms-katholieke denken 

over de staat heeft met haar normatieve 

opvatting van het bot1!Wt commtme en met 

het suhsidiariteitsheginsel twee innerlij

ke remmen op alsmaar uitdijend over

heidsoptreden in huis. Het onder

scheidt zich daannee fundamenteel van 

het liheralisme, dat de definitie van het 

commo11 ljood aflcidt van een optelsom 

van de particular goods Tegelijk zag het 

staat en samenleving toch op 

Aristotelische wijze in het perspectief 

van de deel-geheel verhouding, zij het 

dat de delen wei degelijk een eigen 

normativiteit hebhen: het zijn corpora 

met een zelfstandig Ieven, met een ei

gen aard en doe! Door dit doe! na te 

streven dragen zij hij aan een organi

sche gemecmchap, die uiteindelijk wcl

vaart, welzijn en geluk oplevert. De 

behartiging van het botHmt co11w11111e zelf 

lijkt cchtcr gchccl voorhehouden te 

hlijven aan de verantwoordelijkheid 

van de overheid, als alomvattende ge

meenschap. Het neo-Calvinisme daar

entegen kent ook de maatschappelijke 

verbanden, nevengeschikt aan de over

heid, uitdrukkelijk een verantwoorde

lijkheid toe op het puhlieke domein. 

Het overheidsoptreden blijft daar be

perkt tot datgene wat uit het puhlieke 

gerechtigheidsheginsel voortvloeit, het 

ovcrige is cen kwcstie van civic! burger

schap van personen en maatschappelij

ke verbanden. De discussie over de 

publiekrechtelijkc bedrijfsorganisatic in 

de jaren '50 is op dit verschil van opvat

ting terug tc voeren. Sinds ten tijde van 

Vaticanum II de Aristotelisch-Thomis

tische idee van de kerk als een societas 

fJcrfccta, als alomvattende gemeenschap, 

werd losgelaten is een beginselenfusie 

tussen rooms-katholiek en protcstants 

denken over de overheid en de samen

leving echter mogelijk geworden 21 Het 

rapport 'Publieke gerechtigheid' en het 
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'Program van Uitgangspunten' van het 

CDA vormen daarvan de neerslag 

Betekenis voor de politieke 
praktijk anno 1994 
Is dit allcs nu een abstracte, theoreti

sche exercitie voor de fijnproevers, die 

nog eens de geestelijke vaders van de 

christcn-democratie willen herdenken, 

of snijdt Dooyeweerds kritiek ook 

praktisch nog steeds hout 7 Om die 

vraag te beantwoorden verdiepen wij 

ons in twee spraakmakende casussen uit 

her regeerakkoord: de werknemersver

zckeringen en hct boger onderwijs. Op 

het eer<,te punt is het CDA in de forma

tie van regeringsdeelname uitgeslotcn, 

tegen het tweede liepen de redenaars 

bij de aanvang van het academisch jaar 

honend te hoop. Laten wij eens zien of 

de tcgenstelling tusscn een christelijkc 

en een liberale staatsidee, zoals Dooye

weerd die in de jaren '30 schetste, nog 

actuele praktische betekenis heeft. 

Casus (I): van wie zijn de 
werknemersverzekeringen ? 
Hct vraagstuk van de vcrdcling van ta

ken en bevoegdheden in de sfeer van 

de werknemersverzekeringen Werk

loosheidswet (WW), Wet op de 

Arbeidsongeschiktheid (WAO) en 

Zicktcwet (ZW) confronteert ons met 

principiele aspecten op het gebied van 

de maatschappelijke ordening. Deze 

vcrzckcringcn zijn ontstaan als onder

linge solidariteit, bekrachtigd door wet

geving (Talma), maar in tocnemende 

mate hct domcin van de verzorgings

staat geworden. De competentie tot in

houdelijke besluitvorming - uitkerings

hoogtc, -duur en -voorwaardcn - is ver

se hoven naar de staat en is daarmee 

niet Ianger een verantwoordelijkheid 

van wcrkgevcrs en wcrknemers. Wei 

kunnen de sociale partners adviseren 
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over wettelijke rcgelingen. Tevens zijn 

zij medc-verantwoordelijk voor de uit

voering van de regelingen lnmiddel<; i<; 

in de parlementaire enquete naar de uit

vocringsorganen van de sociale verze

keringswetten vastgestcld dat aile 

hetrokkenen fouten hehhen gemaakt 

ten aanzien van cen zorgvuldige toe

passing van de wettelijkc rcgelingen 

Op basis van de cnqueteresultaten zijn 

voorstellcn gedaan vooral de zeggen

schap van werkncmcr-. en werkgcver<, 

in de <;leer van de uitvoeringsorganisa

tie stcrk te beknottcn. 

De vraag die zich nu aandient, i<; wic 

verantwoordelijk moet worden gchou

den voor de werknemcrsverzekeringcn. 

Is dat de staat, zijn dat de verbandcn 

van werkgever<; cn werknemers of zou 

het moeten gaa11 om individuelc arran

gementen 7 Vandaag de dag worden 

dergelijke vraagstukken nict zelden op 

een politiek-opportunistische manier 

tegcmoet get1-eden, waarbij nict de 

principiclc ordeningsvraag voorop 

staat, maar doelmatighcid en beheers

baarheid. Toch is cr aile reden stil te 

staan hij het ordeningsvraagstuk De 

contouren van Dooyeweerds opvattin

gcn dienen zich aan: socialc zeker

heid<;regelingen hehoren ten principalc 

tot het domcin van de maatschappelij

ke verhanden, waarhij de overheid hct 

recht bezit in te grijpcn indien de soli

dariteitsgedachtc ge-.chonden mocht 

worden. 

De /mb/ickrcchtelijke bedrijfsorqmllsatic 

Verschil in visie up de rol van de ovcr

heid lcidde met name bij het vraag<;tuk 

van de puhlickrechteliJke bcdrijfsorga

ni-.atie in de jaren '50 tot een stevige 

controverse tussen Dooyeweerd en hct 

Christelijke Nationaal Vakvcrbond 

(CNV) Dooyeweerd ontwaarde in de 

publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie te 

vcel het deel-gcheel schema, waardoor 

de bedrijl-.organcn staatsorgancn, 'vcr

lengstukkcn van de ovcrheicf, zouden 

worden. Het CNV daarcntcgen hc

<;chouwde puhliekrcchteliJke bedrijlsor

ganisatie als het rcgulcren en kana

liseren van grocpsvorming. Een belang

rijk punt in dat verhand vormde de 

vraag of ecn hedrijfstak ccn gemcen

<;chap is. Dooyewcerd beantwoordde 

die vraag ontkenncnd. Een onderne

ming is al-. een gemccnschap te kwalifi

cercn, maar ee11 hedrijfstak hcelt 

vcelccr het karaktcr van ccn 'maat

schapsverhouding' tu55cn ondernemin

gcn die met elkaar concurrcren. 

Ondank-; deze controvcrsen ontwikkcl

de zich ecn convergentie ten aanzicn 

van de zeggcmchap over socialc onder

wcrpcn. Het CNV ciste vollcdige me

dezeggemchap over sociale vraag

stukken. Dooyeweerd zag geen be

zwaar in hct behandelen van sociale 

\Vetgcving en ~ocialc aangelegcnhcdcn 

per bedrijfstak en door de bedriJfsorga

nisatie. Dooyeweerd zou hiermee, al

du<; Steenkamp in zijn prod5chrift, 

tegen1oct zijn gekon1cn aan de tcgcn 

hem ingebrachte verwijten dat hij de 

geschiedenis van de christclijk-sociale 

beweging volkomcn vcronachtzaamd 

heeft. 05 Dooyeweerd: 'len wezenlijke 

sociale rccht-.positie van den arhcid is 

niet tc bereiken, zolang ziJ niet in haar 

grondslagen onafhankelijk is gemaakt 

van de cconomische positie der afzon

dcrlijke ondernemingen' "' Dooye

weerd gaf verre de voorkcur aan 

Collectievc Arhcidsovcreenkormtcn 

(C:AO'-;) die zonodig verbindend kun

nen worden vcrklaard, hoven verorde

ningen van hedrijf<;organen onder 

toezicht en met sanctie van de ovcr

heid. 

Steenkamp nam afstand van de inzich

ten van Dooycweerd HiJ sprak zelf<; 
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over 'de onwerkelijkheid van Dooyc

wecrd<; gedachtengang, die ook in dcze 

fciteli;kheid en norm verwart'. Ook re

lativeert hij het strakke onderscheid 

tusscn staat en maatscharrelijkc ver

handen, 'Overigens kan men zich afvra

gcn of de machtsu<;urratie door de 

maatschappelijke groeren a\ nict even 

gevilarlljk, Jil, door de onthrekende 

controlc vee! gevaarlijker is De staat 

zi!l zeit zo min mogelijk als onderne

mer mogen optreden, maar gevaarlijkcr 

nog is de toesti!nd waarin de ondcrne

mers 5taat zitn'_,- Steenkamr acht het 

suh<;idiaritcitsbegimel vee\ ruimer en 

praktisch heter hruikhaar en een betere 

waarhorg tegen staatsabsolutisme dan 

Dooyeweerds conceptie Ondanks de

ze kritiek \ijken de verschillen tussen 

Dooyeweerd en Stecnkamr op sociaal 

terrein niet bijster grcJOt. Steenkamp 

sprak over hevoegdheden die de be

drijf<;organen zullen uitoefenen en die 

de interne aangelegenheden hetreffcn. 

Daartoe rekende hij onder meer socialc 

vcrzorging en <;ocialc verzekcringen, 

arheid<.bemiddeling, vakanties en werk

lijdcn 

Socialr /lirrtners sowerei11 in eir}en krinq ' 

Wie de visies op de rol van de staat. de 

plaats van maatschappelijke verbanden 

en de individuele keuzevritheid gade

slaat. ontwaart hit Dooyeweerd een 

duide\ijke erkenning van de rol van 

werkgevcr'> en werknemers, een kader

scheppende verantwoordelijkhcid van 

de overheid op sociaal terrein en een 

relativcring van de rol van de afzonder

lijke onderncming a\<; drager van de so

ciale rechtspmitie. Het is duidelijk dat 

daarrnee hijzondere eisen worden ge

steld aan de verantwoordelijkheidshelc

ving van wcrkgcvcrs- en werknelner~

organisaties. Met name de rederatie 
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hehoedzaam a is het crom gaat de waar

borgen die de overhcid hiedt te verwis

selcn voor bet onderhandelingspad met 

de werkgevers. Twee argumenten plci

ten contra deze opstelling Op de eer

stc plaats is de overbeid geen hetrnuw

hare partner gchleken. Na de stelsel

herziening van I ')86 volgden steevast 

vcrdere ingrepen. Op de tweede plaats 

laat de FNV de kam !open op een ei

gen gc'integreerde verantwoordelijk

heid met hetrekking tot zowel lonen, 

als werkgelcgenheid, hovenwettelijke 

sociale zekerheid en arbeidsvoorzie

ning In dit verhand past ook een rclati

vering van de neiging bij de werkgevers 

om te kiezen voor mecr rnarktwerking 

in de socialc zekerhcid. Overheids

hevoogding wordt daarhij te gernakke

lijk ingewi<;<;e\d voor individuele ver

zckeringsarrangernenten. Van markt

wcrking kan slechts <.prake zijn als dczc 

wordt ingcbed in een hreder kader van 

verantwoordelitkheid en solidariteit. 

Mecr maatwerk in de sociale zekerheid 

is stellig denkbaar. maar dan wei in het 

kader van het arhcidsvoorwaardenover

leg )uist nu tal van christelijke maat

schappelijkc organisaties opgaan in 

nieuwe sarnenwcrkingsverbanden. is 

het zaak dergelijke fcderaties en fusies 

niet te Iaten uitmonden in !outer helan

genbehartigingscluhs Zij rnocten vee

leer dragers van maatschappelijke 

verantwoordclijkhcid zijn, in termen 

van Dooyeweerd, gericht op het tot 

ontplooiing hrengen van het leidende 

aspect van de soevereine kring waarin 

zij actief zijn Daardoor wordt het 

staat-markt-denken overstegen en bij

gedragen aan ccbte maatschappelijke 

vernieuwing. 

Spiegelt men deze situatie aan de voor

nernens in het regeerakkoord van 

PvdA. D66 en VVD, dan wordt men 

geconfronleerd met de deel-geheelvcr-
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houding waartegen Dooycweerd zo 

duidelijk stelling nam. De sociale part

ners hebben in de 'paarsc' filosofie niet 

een eigenstandige betekenis, maar zijn 

ten principalc instrumenten van de 

ovcrheid. Het is immcrs de overheid 

die de polisvoorwaarden van de werk

nemersverzckcringen WW en WAO 

blijvcnd vaststelt en de uitvoering ten 

dele uit handcn neemt van wcrkgcvers 

en wcrknemers. Het is ook de overheid 

die in 1996 zal besluiten wat cr met de 

sociale zekerheid zal gebeuren indien 

'de beoogdc kwantitatieve en kwalita

tieve effecten van het beleid zich nict 

tijdig zullcn materialiseren'. Met name 

de volumeontwikkeling zal daarbij als 

toetsing.,kader dicnen. ln het belcids

perspcctief zijn de eerdcrc voornemens 

van ovcrdracht van werkncmersverze

keringen uit het zicht vcrdwenen. De 

gedachte van hct maatschappelijk vcr

band van werkgevers en werknemers 

dat eigen verantwoordelijkhedcn bezit 

waarin de ovcrhcid niet Iicht mag trc

den, is ten onder gegaan in een staat

markt-denken dat het 'hcrstel van het 

primaat van de politick' koppelt aan 

'concurrentic en marktwerking' in de 

uitvoering van sociale zekerhcidsrege

lingen. Het 'paarsc' antwoord op de 

vraag van wie de werkncmcrsverzeke

ringen zijn, vcrwijdert zich daarmee in 

rap tempo van Dooycweerds visie op 

maatschappelijke ordening. 

Casus (II): de universiteit, 
soeverein in eigen kring ? 
Om rccht te doen aan de vraag wat 

soeverciniteit in eigen kring betekent 

voor het universitaire bcstel, rnoeten 

wij op zoek gaan naar de fundcrcndc en 

leidcnde aspecten van de wetenschap

pelijke arbeid. De differentiatic van de 

sarnenleving voltrok zich naar hct his

torisch aspect door vcrtakking van de 

cultuur in de eigen gcaarde rnachtssfc

rcn van wetenschap, kunst, bedrijf, 

staat, kcrk, school en vrij organisatie

wczen, etc. De univcrsiteit vorrnt in dat 

rijtje ecn samenlevingsvcrband, waar

van de structuur gefundeerd is in het 

historisch aspect, narnelijk de organisa

tic van onderwijs en onderzoek van 
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vcrschillende wetenschappelijke disci

plines in een gehee] (de til1iPcrsitas), ter

wij\ in deze typi<>ch intellectuele 

gemecmchap het logisch-analytische 

aspect de bestemmingsfunctie vervult. 

Dat wil niet zeggen dat voor 

Dooyeweerd alle kennis voortkomt uit 

het verstand. De gevoelige bewll',tzijns

functie !evert ons kenni<> op, die zich 

aan analyse met de psychische bewust

zijnsfunctie onttrekt. De kennis van het 

hart speelt we! degelijk mee in de we

tenschapsbeoefening Op de daarin le

vende grondmotieven voor weten

schappelijke arbeid baseerde hij juist 

zijn tran<>cendentalc kritiek. Maar het 

verstand, de psych1sche bewustzijns

functie, hecft we! de Ieiding in het we

tenschapsbedrijf. Daarmee zijn zowel 

de kracht al<> de beperking van de uni

versiteit in het zoeken naar ware kennis 

gegeven. Dooyeweerd was buitenge

woon beducht voor een verabsolutcring 

van op het humanistisch grondmotief 

van natuur en vriJheid gebaseerde ken

nis bij de ontwikkeling en toepassing 

van wetenschappelijke inzichten. 

De universiteit die soevereiniteit in ei

gen kring tot ontplooiing brengt, is in 

de ogcn van Dooyeweerd dus een orga

nisatie die onderwijs en onderzoek or

ganiseert in ccn intellectuclc gcmcen

schap, die crop gericht is met het ver

stand kennis van de werkelijkheid te 

verwerven. Fn die zich daarbij bewust 

is van de transcendcntale grondmotie

ven, die aan deze kennisverwerving ten 

grondslag liggen Deze om<>chrijving 

lcidt al direct tot cnkelc aanwijzingcn 

voor de inrichting van het univn<>itaire 

bestel, die relevant zijn in het actuelc 

politickc debat. 

Op de ccrstc plaats diencn onderwijs 

en onderzoek niet door andere motie

vcn gedomincerd te worden dan door 

kcnnisvcrwerving met het vcrstand. llij 

te dragen aan de economische groei is 

niet het leidende motief van de univer

sitaire gemeenschap en mag dar ook 

niet worden op straffe van verlic<> van 

de soevereiniteit in eigen kring Even

min mag het wetenschapsbcdrijf onder

geschikt gernaakt worden aan 

kerkelijke suprernatie of aan overheids

toezicht door de hcer<>ende politieke 

elite. Ook rnaatschappijverandering is 

niet het primaire doel van de universi

teit. De universiteit dient vri] te zijn 

van deze vormen van druk uit andere 

sectoren van het maatschappeli]k Ieven. 

Oat is ook de oorspronkelijke, door 

Kuyper bepaalde, zin van de naam 

Vri]e Universiteit. In deze zin dienen 

dus aile universiteiten vrij te zijn 

Op de twccdc plaats is de 

De overheid client 
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eerstaangcwezene voor het 

bepalen van de didactische 

organisatie van de univer<.i

teit niet de wetgever, maar de 

universiteiten zelf. Het gaat 

hier irnmers om de vormge

ving van het onderwijs- en 

onderzoeksproces waarin de 

besternmingsfunctie van de 

univcr<>iteit domincrend 

hoort te zijn Er is daarbij 

wei een overheidstaak, maar 

de keuze tussen het. 

Angelsaksische en 

het continentale 

model aan de 

universiteiten zelf 

over te Iaten. 

die i<> van gehcel andere aard: publieke 

gerechtigheid eist dat bij het rnaken 

van deze keuzen de wegen naar het 

!outer incasseren van Justen en het ont

lopen van lasten zi]n geblokkeerd De 

profcssionaliteit van de universiteitsbe

stuurders client in dit Iicht ook niet ge

stempcld te zijn door de functionele 

rationaliteit van op geld waardeerbare 

efficiency of !outer kwantitaticve out

put-meting, maar door de substantiele 

rationaliteit van de universiteit, zoals 

die door het fundercnd en het bcstem

mingsmotief bepaald wordt. Deze ra

tionaliteit brengt een eigen profes-
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sionaliteit met zich mee, die niet op 

voorhand aanwezig is bij hen die een 

hedrijl kunnen runnen, maar helaas dik

wijls ook niet hij de wetenschapsbcoe

lcnaren zell. 

Voorts ligt de maatschappelijke rcle

vantie van de universiteit in het onder

zoek naar en het onderwijs inzake de 

juiste ontsluiting van de samenleving, 

waarin de verschillende verbandcn zich 

naar hun lunderende en leidende aspcc

ten diencn te kunnen ontplooien. Dat 

brengt met zich mee dat de naam uni

versiteit aileen toegekend kan worden 

aan instellingcn die meerdere aspccten 

van de werkelijkheid bestuderen. De 

betekenis van de grondmotieven voor 

wctcnschapsheoefening leidt er voorts 

toe dat de filosohc cen integrale rol in 

de universiteit client te hebhen en niet 

bcperkt client te blijven tot een vrijblij

vend Studium Ceneralc of de additio

nele activiteiten van de hoogleraren 

van Radboudstichting, Rcformatorische 

wijsbegeerte of Socrates. 

Ten vierde. De bekostiging van de uni

versiteiten client in het Iicht van publie

ke gcrechtigheid gezien te worden als 

cen bijdragc van overheidswege om de 

universitcit in de gelegenheid te stellen 

op ecn elementair niveau zijn bestcm

mingsfunctie te bereiken. Daarnaast 

kunnen de twcede en de derde gcld

stroom voor additionele middelen zor

gen en maatschappclijke wensen voor 

ondcrwijs en onderzoek hij de univcrsi

tcit aan de orde stellen. De studiehnan

cicring client vanuit eigen mcrites 

beoordceld te worden. Zij is geen be

kostiging van universitaire weten

schapsbeoefening, maar een maatregel 

die er, uit hoofcle van het derde aspect 

van puhlieke gerechtigheid en van rent

meesterschap met hetrekking tot maat

schappclijk talent, op gericht is gelijke 

startkamen te bieden aan studenten uit 

verschillende milieus 

Ten viJfde client de cultuur van de uni

versiteit- Dooyeweerd zou zeggen, het 

omgangsaspect - gestempeld te worden 

door het lcidendc aspect, onder welb 

vigcur iedere wetenschapsheocfenaar 

gelqk is. Dat wil bi)voorbecld zeggcn 

dat elk in kleding tot uitdrukking ko

mend maatschappelijk vcrschil wordt 

venneden ten gunste van het enige dat 

telc de wetenschappeli)ke argumenta

tie. Hct is opmerkelijk dat de toga en 

de baret het opponerende altcrnatief 

van de Jaren '60, arbeiders-rihlluweel, 

hcbben overlccfd en ook niet weggeni

velleerd zijn ten gunste van hct gewone 

kostuum. De aanwezige symholcn heb

hen betrekking op de vcrwerving van 

ware kennis (Athene en haar uil, de 

boom dcr kennis, het heeld van 

Erasmus etc) Ook het lingLt'lstisch as

pect client zijn plaats tc krijgen onder 

Ieiding van het hestemmingsmoticf 

Dat wil zeggen dat het antwoord op de 

vraag welke taal op de universiteit ge

sproken en geschreven wordt, hcpaald 

client tc worden door de hiJdrage die 

dcze keuze Ievert aan de kennisvcrwer

ving. Dat leidt tot colleges in de lands

taal, maar kan heel goed publikaties en 

conferenties in het Engels. de mondiale 

wetenschappelijke werktaal, met zich 

mecbrengen. 

Uit dezc eerste impressie van de conse

quente tocpassing van soeverciniteit in 

eigen kring op het universitaire bestel 

dringen zich direct al spanningen op 

met het uit het beleid van de afgelopen 

jaren voortgekomen huidige bestcl, als

mede met de in het regecrakkoord op

genomen belcidsvoornemens inzake de 

vcrkorting van de studieduur naar 

Angelsaksisch model en het beperken 

van de studiehnanciering tot de eerste 

fase van dit model. 

UlV 11''!4 



\lrijc wJiPer'itteitrn ! 

Ovcrzicn wij de univcrsitaire vrijheid in 

Nederland, dan valt op dat de meestc 

univcrsitcitcn rijks- ot gcmeentelijke 

univcrsiteiten zijn Nu hodt dit ovcr

heidskaraktcr niet tot politick toezicht 

tc lciden. De ovcrhcid kan be<,turcn op 

at<;tand en teitelijk doct zij dat ook in 

Nederland. De colleges van be<,tuur van 

de door de overhcden in stand gehou

den univcr<,itciten zijn niet ondcrwor

pcn aan politick toezicht, ziJ leggen 

verantwoording af aan de Univcr'>i

teitsraad. De enige vinger die de minis

ter in de pap hecft. betreh de 

henoeming van de !eden van de colle

ges van bcstuur en zonodig hun ont

slag. Hoewel ook daarmee gestuurd kan 

worden, lijkt toch in ons land een cul

luur te hecrscn waarin ook de rijks- en 

gcmeentclijkc universiteiten autonoom 

zijn in hun beleid. De kwestie van de 

vrijheid van de universiteit '>pitst zich 

vooral toe op de organisatorische eiscn 

d1e de overheid in de wet vastlegt, 

waaraan de drie 'vrije' universiteiten -

de Katholieke Universiteit Brabant 

(Tilhurg), de Katholicke Univer'>iteit 

Nijmegen en de Vrije Universitcit (Am

sterdam)- op gclijke voet onderworpen 

ziJn als de door de ovcrheid bestuurde. 

Toch zou het uit een oogpunt van soe

vereiniteit in eigen kring traaier zijn als 

de riJks- en gemeentelijke universiteiten 

gcprivati<.eerd zouden worden, zoals 

het CDA-verkiezingsprogram 1986-

1990 nog voorstelde2H 

In het regeerakkoord is het voornemen 

opgenomen om de studieduur naar 

Angelsaksisch model te verkorten. Dit 

model i<. kortweg te typeren ak korte, 

gestructurecrde <.tudies met vee! per

soonlijkc hegeleiding en selectie bij 

toelating, terwijl het continentale mo

del gebaseerd is op: lange opleidingen, 

vrijblijvend onderwijs, studenten die 
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niet bij toelating gesclccteerd worden 

en die met vallen en opstaan hun eigen 

weg door de universiteit zoeken. Hct 

kabinelsvoornemcn is onderwerp van 

stevig politick en maatschappclijk de

bat gcworden. De teneur van dit dehat 

is niet overwegend ncgatiel. Fr valt 

voor het Angelsaksische model kenne

lijk best wat te zeggcn. Niet aileen om

dar het in het buitenland, behalve in 

Duitsland, in toenemendc mate hct vi

gerende model zou zijn geworden, 

maar ook omdat het in zichzelt waarde 

zou hcbhen. Waarschuwende vingers 

wijzen vooral op het risico dat in het 

voornemcn het slechtste van de twee 

modellen zou worden verenigd: de kor

te studies van de Ange!,aksische wcreld 

en de lakse studeer- en doceertraditic 

van hct Europese vastcland 2 '' Dit risico 

wordt voornamelijk vcroorzaakt, aldus 

de kritici, omdat de structuurwijziging 

ingegcven wordt door bezuinigings

motieven. In de visie van hct kabinet 

krijgt het univcrsitaire bestel een dualc 

vorm: de bachelor's-fase valt onder 

overheidszorg en de master's-fase is een 

kwestie van vrije marktwerking tussen 

aanbicders en economisch zelfstandige 

studenten. 

Het debat legt de vinger op een, uit het 

oogpunt van socvereiniteit in eigen 

kring, zere pick In het huidigc be

stuursklimaat <;telt de overhcid zich op 

alsof zij aan de top staat van de maat

schappelijke pit-amide en vanuit dit 

centrale punt de samenleving kan in

richtcn, a! naar gelang de heersendc 

politieke inzichten. De spanning tussen 

dczc piramide-bcnadering en soevc

reinitcit in eigen kring is duidelijk m 

Zou ecn door publieke gerechtigheid 

en soevereiniteit in eigen kring gdnspi

reerde overheidsrol niet geheel andere 

kcnmerken vertonen dan de huidige J 

In plaats van op de top van de pi ram ide 

n 
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plaats tc ncmen en de didactische en fi

nancielc aspccten van de universitaire 

organisatie in ccn policy-mix 'aan tc stu

ren' vanuit het efficicncy-motief, zou 

de ovcrheid zich erop moctcn richten 

het publieke rechtsaspect van het uni

versitaire bestel te behartigen. Dat kan 

niet ccn uniformerend, ccntraal gege

vcn didactisch voorschrift behelzen, op 

dit punt is de overheid niet competent. 

Zij client de keuze tussen het Angel

sabische en het continentale model 

aan de universiteiten zelf over te Iaten. 

Het is voorts voorstelbaar dat het ene 

model duurder uitvalt dan het andere, 

maar ook cen andere kwaliteit biedt. 

Zou dit verschil niet kunnen worden 

gehonoreerd door uit te gaan van ccn 

gelijkc basisbekostiging van aile univer

sitcitcn en hen tegelijk vrij te Iaten in 

het personcelsbeleid en in de bepaling 

Het politiek -

filosofisch denken 

van Dooyeweerd 

biedt het 

van de hoogte van het collc

gegeld, zoals de Vcreniging 

van Samenwerkende Ncdcr-

opponerende CDA 

landsc llniversiteiten a! eni

ge tijd tcvcrgeefs opperP 

Tegelijk betekent soevereini

teit in cigen kring geen vok 

trekte autonomic. De over

heid client de universiteiten 

te verplichten om de vollc 

consequentics van de door 

hen tc maken didactische 

kcuzcn op zich te ncmen. De 

bouwstenen voor 

een gezagvol 

alternatief. 
wet zou daartoc bcide mo

dellen kunnen bevatten in hun juridi

sche rechtcn en plichten Daarnaast 

zou de studidinanciering zich vanuit 

hct nogpunt van kansengeliJkhcid 

cveneens dienen uit te strekken tot de 

master's-lase in het Angclsaksische mo

del. De cigen verantwoordelijkheid van 

de student en ziJT1 toekomstig inkomcn 

zijn ccn relevant argumenten, maar 

gcldt dat niet voor voor beide fasen c 
En als de overheid voor cen dergelijkc 

op hun eigen meritcs beoordeelde be

kostiging van aile universitciten en van 

de studicfinanciering geen geld genoeg 

heeft, zou zij daar dan niet andere con

scquenties - bijvoorbccld het verminde

ren van het aantal volwaardig te 

bekostigen universiteiten - aan dienen 

tc verbinden dan het ondergeschikt 

maken van de organisatie van de uni

versiteit aan haar eigen financiele mo

ticf? Dan is immers niet de soeve

rciniteit in eigen kring het leidend be

ginsel, maar de maakbaarhcid van sa

mcnlcvingsverbanden vanuit een cen

trale regisseurspositie en gc'inspireerd 

door een 'kring-vreemd' lcidend begin

sel. Ook het CDA loopt trouwens dit 

risico: het program van 1990 koos a! 

niet meer voor privatisering, maar voor 

verzelfstandiging en deregulering, tcr

wijl hct program van 1994 weer in de 

piramide-benadering lijkt tcruggekeerd 

en de overheidskoorden strakker aan

trekt.11 Zo heerst het humanistisch 

grondmoticf en niet de christelijke 

staatsidee, zou Dooyeweerd zeggen. 

Dan wordt het algemeen helang ahso

lutistisch gehanteerd. Dat oordcel is 

nog steeds actueel. 

Conclusie 
De kritiek van Dooyeweerd op de lihe

rale <,taatsidee snijdt nog steeds hout, 

zo blcck bij analyse van hct actuele li

herale gedachtengocd Tegelijk is het 

deze idee die het regeerakkoord domi

neert. Dat geeft Dooyewcerd, christe

lijke staatsidee een hernieuwde actua

liteit. Tegcnover het in hct regcerak

koord gckozen ijkpunt van de individu

cle economische zellstandigheid en van 

cen overhcid die hct marktmcchanisme 

laat oprukken en de maat'>chappelijke 

organisaties als verlcngstukken van 

zichzelf beschouwt. roept Dooyewecrd 

hct CDA op om een ander i]kpunt te 
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klczcn, namclijk dat van de puhlieke 

gerechtigheid Daaruit vloeit een over

hcidstaak voort die de eigen normativi

tcit die 1n de verschillendc maat

schappelijke sfercn moct hccrsen en de 

vcrantwoordclijkheid van burgers en 

hun organisatics om dczc normativiteit 

tot ontplooiing tc hrcngcn, respecteert 

in plaats van deze over tc lcvcren aan 

de functionclc rationaliteit van de 

markt of de bureaucratic. Uit hcidc he

handclde, politick belangrijke casusscn 

blijkt voorts dat Dooycweerds politieke 

hlosofie niet aileen theoretische, maar 

ook praktischc hetekenis heeft anno 

1994. De werknemerwcrzckcringen en 

de universitairc studieduur zijn een 

zaak van respccticvclijk de sociale part

ners en de universiteiten. Socvcreiniteit 

in eigen kring leidt daarhij niet tot vols

trcktc autonomie, maar tot vrijhcid in 

gchondenheid De daarbij passende 

hindingen zijn echter van ecn geheel 

ander karakter dan de in het regeerak

koord voorgestelde Het politick-filo

sohsch denken van Herman Dooye

wcerd biedt her opponerende CDA 

daarom, ook hondcrd jaar na zijn gc

boortedag, nog bouwstcnen voor een 

gezagvol altcrnaticf. 
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