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Slechts de radicaal christelijke staatsidee, welke principieel heeft 

gebroken met iedere verabsolutering, zowel van staat als van indi

vidu, is een ware rechtsstaatsidee. Tegenover de christelijke idee 

met de soevereiniteit in eigen kring als hoeksteen zijn de heidense 

en humanistische staatsopvattingen machtsstaatstheorieen. 

Een samentrekking van 'De Christelijke Staatsidee' ( 19 36) van H. 

Dooyeweerd. 

H 
et schijnt een hachel1jkc 

onderneming in de tegen

woordige vcnvarde gccs

tclijke toe5tand over de 

Christelijke <,taatsidec tc sprckcn ln 

toch bat de idee van de 

christelijke '>taat zich niet 

terzijde stclien ais een ab

stract begrip, dat hecft uit

gedicnd en tot een 

inncriijk afge'>torven tradi

tie hchoort. Zij hlijft veei

eer cen aitijd nicuwe, aitiid 

icvendc. immer weer be

zielcnde, wijl hct hart van 

uw christciijk Ieven zeit ra-

vingsvorrncn. inbegrepen de <,taat en de 

kcrk. zijn naar hun door Cod gewilde 

structuur siechts tiJdeliJke uitdrukkin

gen van de boventijdeiijke mensengc

meenschar, waarvan C:hristus het 

Hoofd is. De christeiiJke 

grondgedachte van het 

koninkriJk Cod-; 1s hct uit

gangsrunt van de christe

lijke staatsidee, die ais 

voigt kan wo1·den om

schreven. 

Funderings- en 
bestemmingsfunctie 
De ti)dclijke werkcliJkhcid 

kendc geeste'>Schat, welke waarin wij Ieven vertoont 

ge u tot geen rriJs moogt Profdr. H. Dooyeweerd een r!Jkc ver-;cheidenhcid 

Iaten ontrovcn. De wezcniijk christeiij

kc staatsidec is geworteid in de radica

lc, bijbeisc opvatting inzake de 

vcriwuding tu<;<;en hct koninkrijk Cods 

en de tijdeiijke samenievingsvormen, 

waarin de onthindende wcrking van de 

zonde door Cod\ algemene genade 

wordt gestuit. Aile tijdeiijke samenie-

van niet tot cikaar herleidbarc asrccten

hct getaisasrect, ruimtc. beweging, het 

fy-;i.,chc en het hiotische aspect. ge

voci, het iog!Sche en het historische as

rcct, taal. hct <,ociaie, hct economische. 

hct csthcti.,chc. hct jurrdische, het mo

relc en hct geioofsaspect Aan de con

crete dingen, gehcurteni~sen en "it:llllen-



levingwormen liggen goddelijke struc

tuurrrincipe'> ten grond.,Jag, waarin de

ze onder-,cheiden a-;recten van de 

werkclijkheid or ind1viduelc wijze ge

groepeerd zijn. Deze groerering is zo

danig dat een der asrecten als 

hestemming-,lunctie tungeert en daar

mee Ieiding en richting aan de andere 

asrectcn geeft, terwijl tegelijk ccn der 

andere asrecten als fundering-,tunctie 

optreeclt Zo i'> de <,taat krachtens ziJn 

innerlijke structuurwet cen 

Soevereiniteit in eigen kring 
De <;taat is in dit perspectief een ruhlie

ke rechtsgemeemchar. heheerst door 

het rcchtsbegimel van het algemeen 

be lang In de opvatting van het alge

mccn belang als een rechtsrrincire. 

clan wei als ccn absoluti-,ti-,ch machts

rrincirc onderscheidt zich de christe

lijkc staatsidee van de heidense en de 

humanistische staatsorvattingen Het 

rccht, opgcvat als mogelijkheid tot ont-

plooiing van ~ocvcrciniteit 

samcnlcvi ngsverband, 

waarin de tyrischc recht'>-
Het publieke recht 

in cigcn kring. vraagt 

steeds cen evcnwichtige 

gemeenschar van over

hcid en onderdanen de rol 

van hc'>tcmmingsfunctie 

vervult, terwijl hij gcfun

dcerd i'> in het hi-;tori'>ch 

asrect, namelijk de mono

poli.,tische organi-,atie van 

de zwaarclmacht over cen 

hcpaald territoir Waar dit 

fundament ontbrcekt kan 

van een '>taat niet worden 

van de staat vindt 

zijn grenzen in de 

interne private 

rechtskringen van 

de andere 

atgrcnzing en hannoni~c

ring van bevoegdheden 

Dczc soevereinitcit in ci

gcn kring brcngt gccn 

hermetische af.,Juiting en 

geen mechani-,che schei

ding tu•;.,en de levemkrin

gen. ZiJ is, gclijk wij 

gezien hebben, een rnnu

rc van de dicpste organi-

samenlevings-

verbanden. 

ge'>rroken. Tegelijk ontaardt de staat in 

een rover-,bende als de tunclerende 

zwaardmacht niet wordt aangewencl 

ten gunste van de be<,temmingstunctie 

van hct rechtsaspect. 

Evenal-; de staat op dezc wijze kan wor

den opgcvat a!:-.. een san1cnlcving"vcr

band met een cigen structuur, zo ook 

hehben de samenlcvingsvcrbanden van 

hct gczin, het bedrijt, de kerk, etc. een 

typi'>che eigen structuur. met ccn eigen 

tunclerend asrcct en een eigen be-;tem

mingsfunctie. De mogelijkheid tot ont

plooiing van cleze tyri'>chc eigen 

<,tructuur noemcn wij de soevcrciniteit 

in cigcn kring van de sanlcnlcvingsvcr

banden. Zij kan worden beschouwd als 

de uitdrukking van de verscheidenheid 

aan aspecten, die in de tijdeliJke wcrke

li,kheid, orgevat als Schcrring, aanwe-

UlV I I 'J~ 

sche samenhang, omdat 

zij van de religieuze ecnheid van de le
venskringen in het koninkrijk Cod-, uit-

gaat. 

De onderscheiden structuren van de 

menselijke samenleving, waardoor die 

-;oevereiniteit in eigen kring inncrlijk is 

gewaarborgd, <,taan in de goddcliJke 

wereldorde niet gc'isoleerd naast clkaar. 

Zij zijn in dit tijdelijkc Ieven veeleer 

onlosmakelijk met elkander vervloch

ten en vcrwcvcn. Aile andere samenle

vingsvcrbanden hebben ook een 

functie in de -;taat, gelijk ook de staat in 

aile andere samenlevingsvcrhanden tun

geert. Maar al dezc structuurvcrvlcch

tingen blijven temlotte tegenover de 

soevereiniteit in eigen kring van de sa

menlevingwerbanden van extern, uit

wcndig karakter De ledcn van ecn 

gezin, van ecn kerkvcrband of een be

drijf zijn tegelijk <,taatsburgers En orn-
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gekeerd heeft de staat telkens te maken 

met het gezin, met de kerk, met het he

drijt. Maar de competentie, de be

voegdheidssleer van de staat kan 

nimmer worden uitgezet in de interne, 

door het structuurprincipe bepaalde, 

aangelegenheden van de samenlevings

verbanden, zonder dat de kosmische 

grondwet van de soevereiniteit in eigen 

kring op revolutionaire wijze wordt 

aangerand en chaos in stee van orde en 

harmonie in de rncnseliJke samenlcving 

wordt gcbracht. 

De heidense en liberale 
staatsopvatting 
De heidense staatsopvatting. zoals die 

tot uitdrukking komt in het fascisme. 

ziet het algcmeen he lang cchter vanuit 

het gezichtspunt dat de staat het totaal

verband van de menselijke samenleving 

is, waarvan aile andere verbandcn 

slechts onzelfstandige delen kunnen 

zijn. Aan de staat wordt dan. in juridi

sche zin, een absolute competentie toe

gekend Het staatsgezag 

van de aangehoren grondrechten van 

het individu op Ieven, eigendom en 

vrijhcid Toen de historische ontwikke

ling de staat voor een vee] ruimere taak 

stelde werd deze oud-lihcrale rechts

staatsidee onbruikhaar. Men gal haar nu 

een gewijzigde inhoud. De staat mocht 

bevordering van de cultuur. stimulcring 

van het hedrijlslcven, etc. nastreven. 

maar hij zou zulb slechts rnogen doen 

in forrnele gebondenheid aan de wet. In 

deze vernieuwde conceptie schenkt de 

rcchtsstaat de burgers echter slcchts 

een formelc hescherming tegen het ab

solutisrne van het algerneen helang De 

uitvoerende rnacht wordt gehonden 

aan de wet. maar de wctgever zeit 

wordt door deze forrnele rechtsstaats

idee niet aan banden gelcgd. Zijn juri

disch alvermogen wordt aanvaard. 

Daarrnce hlijft de wctgevcr zelf buiten 

en bovcn het rccht geplaatst. 

De ware rechtsstaatsidee 
Aileen de radicale christelijke staats

idee, welkc principieel ge
als bron van aile recht 

De Christelijke broken hecft met iedere 

staatsidee in haar 
staat zelf boven het rccht. 

Burgers en hun maatschap

pelijke verbanden zijn 

rechtcloos tegenover de 

staat. 

enig mogelijke, 

verabsolutering, zowel van 

de staat als van het indivi

du, is een ware rechts

staatsidee. Aileen zij kan 

het beginsel van het algc

meen helang als een we

zenlijk puhliekrechtelijk 

rechtsprincipe vatten, orn

dat zij is geworteld in de 

helijdenis van de boventij-

radicale 

De liberale humanistische 

rechtsstaatsidee is tegcn 

zulk absolutisme van het 

algemeen be lang eveneens 

machteloos. In haar klas-

Schriftuurlijke zin, 

blijft het 

verlossende woord. 

sieke. individualistische en natuurrech

telijke gedaante trachtte zij dit abso

lutisme te breidelen door een uitwendi-

ge begrenzing van de staatstaak. Het 

maatschappelijk verdrag waarbij de 

staat zou zijn ingesteld, zou aan dezc 

geen andere taak hebben toegekend 

dan de georganiseerde bescherming 

delijke gemeenschap van 

de mensen in het Koninkrijk Gods en 

daarom voor de tijdclijke samenlcvings

verbanden het principe van de soeve

reinitcit in eigen kring aanvaardt. Het 

principe stelt geen uitwendige grenzen 

aan de staatswerkzaamheid. zoals de 

oud-liherale rechtsstaatsidee. maar cen 

inwendige begrenzmg door de Iunde-



rcnde en de bcstemmingsfunctie van de 

staat aan tc wijzen. Aileen daardoor kan 

aan de verschillcnde aspectcn van het 

overhcidsoptreden de juiste richting 

gcgeven worden. Zo kan de interne 

economic van hct staatwerband niet de 

structuur van ecn privaat bedrijf verto

ncn; de interne omgang'igcmecnschap 

in het staatsverhand, zoals die bijvoor

hccld in nationale tcesten, in puhliek 

ccrcmonieel tot uitdrukking komt, kan 

nin1n1er de structuur van de onlgangs

gemccnschap in familie, gczin of socic

tcit aanncmen. En hct puhlicke rccht 

van de 'itaat vindt zijn grenzen in de in

terne private rcchtskringen van de an

dere samcnlevi ngsverbanden. 

Slcchts de radicaal chri<,te\ijkc idee van 

de <;oevereintteit in eigcn kring kan het 

ahsolutisme van het algemcen bclang 

hreidclcn. Want ccrst zij doet ons de 

ware harmonic zien tussen de ondcr

scheidcn lcvcnskringen, gelijk zc door 

Cod in Zijn wercldorde is gewild 

Daarom kan ook ziJ aileen de ware 

Christelijkc idee van de rcchtS'itaat ont

hullen. Tegenover deze chrio;tclijke 

rcchtsstaatsgedachtc met haar hock

'>tccn: de he\ijdents dcr soevcrciniteit in 

cigen kring staan de hctdeme en huma

ni-;tische staatsopvattingen zonder on

dcrschcid ten slotte als macht'>'taats

thcoriccn, omdat zij hoogstens wille

keurigc, maar geen waarlijk principicle 

grenzcn voor de ~taatstuak wcten v.an te 

gcvcn. Zo blijft dan de Christclijke 

staatsidce in haar enig mogclijke, radi

calc Schriftuurlijkc zin, hct verlossendc 

woord ook, ja vooral, in de JClllg'>tC, 

vcclbewogcn tiJd. 

S,nl!elllrckkill<} door ,/r CJ K/of> t>illl H 

f)ooyell'md, Dr Christe/,jke Staatsidcc 

(Ul>cr!IIS Rottmtlll/1-lltmht 11) iii r 
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Prof dr II. Dooyewccrd (1891-1977). WcJs 

<Jdju11ct-dimteur ucw de Dr Ahmham 

Kuyrers!ichtiHq JJtm 1921-1929 
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