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Wanneer menselijk samenleven bestaat in de dialoog over de ware 

interpretatie van wat echt betekenis heeft, dan is primair vereist 

dat mensen, en partijen, een inhoudelijk standpunt innemen in die 

dialoog, en dat zij zich niet verschuilen, noch achter de praktische 

problemen van alledag (hoe belangrijk die ook zijn), noch achter 

grate tradities (christelijke, socialistische of liberale), zonder die 

telkens weer zelf te herdenken. De verkiezingsprogramma's van 

VVD, 066, PVDA en CDA vanuit aristotelisch perspectief be

schouwd. 

D 
c vraag wa<> om een kntJ· 

schc bhk tc nchtcn op de 

ontwcrp-verkJCZI ngspro· 

gramma's van CDA, PV

DA, VVD en D66, vanuit hct 

pcr<;pecticl van Aristotclcs wiens prakti

sche filosofic momcnteel weer stcrk in 

de belangstelling staat. 

aan hct eind, maar geef ik mijn obscr

vatics slechts als ccn aanzet tot discus

sic over enkcle wczenlijkc puntcn. 

Politiek en moraal vanuit 
Aristotelisch perspectief

1 

Sinds lange tijd is de heer'>cnde opvat-

ting inzake de verhouding 
In de eerstc paragraaf om

schrijf ik kort dat pcr

spcctief, en richt ik me 

met name op de wijze 

waarop voor Aristotelcs 

ethick en politick ecn 

ccnhcid vormcn. In de 

twccdc paragraaf zal ik 

vcrvolgcns op cnkele 

puntcn die bij Aristotelcs 

van centrale bctekcnis 

ziin. de genocmde vcrkie- prof. dr. P thm To11gercn 

van politiek en moraal de 

volgendc de politiek 

moet recht doen aan hct 

feitclijke pluralisme van 

n1orele overtuigingcn, en 

moct daarom zclf morcel 

neutraal zijn. Wanneer zc 

zich daar niet aan houdt, 

vervalt ze in ontoelaat

baar patcrnalisme. 

Wannccr de politick zeit 

door een moraal gclcid 

wordt, dan kan dar slcchts zingsprogramma's ondcr-

vragcn Dczc analyse is onvermijdelijk 

bcperkt en daardoor vcrtekcncnd. 

Daarom formulccr ik gccn conclusic 

ccn 'smalle moraal' zijn, dat wil zcggen 

ecn minimale moraal die zich niet met 

in houdcl ijke ('bredc'! morcle ovcrtui-
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gingen hcmocit, maar aileen de spclrc

gcl<.., hcpaalt volgcn<.., vvclkc mcn~cn n1ct 

vcr<>chillcndc mmclc ovcrtuigingcn met 

clkaar kur1nen <>amen Ieven_ 

Hct '" dan ook opmcrkclijk dat er IT

ccrltc\qk zo'n <>lcrkc hclang<>tclling '" 

onl'>taan voor Ari'>totclc'>, die de opga

vc van de pr·akti<>che hlosolic nict zict 

111 de lormulcring en rcchtvaarcliging 

var1 cen <>malic nwraal, maar Jlli'>l in hct 

ontwerpcn en uitwcrkcn van ccn in

houde\ijk morecl ideaal, en die niettc

min aan dczc cthiek duiclelijk cen 

politickc lunctrc toekcnt. F.n hoewel 

hct cluidcliJk i<> dat cr e<;<,cntrclc vcr

<>chillen zijn tu'>Scn hct Crickcnland 

van de '>lad<>taten in de vicrdc ccuw 

voor C:hri'>lus en de moclernc politicke 

con'>lcllatie van nationalc staten en sup

ra-nationalc vcrhandcn, is Aristotcles 

loch de patroon gcworden van vcle 

thcorcticr die her dominantc ('\ibera\c') 

paradigma in de cthiek hctwisten_ 

Voor Aristotclcs zijn cthick en politick 

nict te schciclen_ Lthick moct wei poli

tick zip1, omdat zc immer'> praktische 

kcnni-, i<> van het hoogste doc\ van 

mcmelqk Ieven_ \)at hctckcnl: kennis 

gcricht op de claadwcrkeli)kc optimale 

vcrhctcring van de praxi<. Wclnu, r:cn 

dergcliJkc verbctering vindt plaah door 

allcrlci maatrcgc\cn die uitcinclelrjk gc

coiirclinccrcl worden door de politiekr: 

wet ten_ De wcttcr1 immcr<. zip1 crop gc

rrcht aile mcmclijkc activitcit optimaal 

tc Iaten vcrlopcn: zr: ordenen die op 

het hoog<>le doc\ llovcndrcn is clat 

hoogste doc\ waarom hct draait in de 

cthick volgem Ar-i<,totc\c-, orwcrmi)de

liJk het doc\ van de gemcr:nschap de 

gemeen<>chap i<> 1111111cr<; duurzamer en 

grotcr clan het indrvidu en de mcm is 

wczcnlqk gcmccrl<>chap<;wczen_ 

Ook andcr<,om gcldt, dat politrck 

noodzakc\ijk ethick i<;_ Want waar kan 

\I lV 1 'll 

hct in de politicke gcmr:cmchap, vol

gem Arr<.totelcs de hougstc ot mccst 

omvattcndc vorm van mcnselijkc ge

mccn<.chap, andcrs om gaan dan om 

hct hoog<;tc doc\ van mcnsclijk Ieven: 

hct gocdc, hct geluk_ Nu weet 

Aristotc\c<; ook wei dat dat hoogstc 

doc\ door vcrschillcnde gcmeenschap

pcn op vcrschillcnde maniercn wordt 

gc'iclcntiliccercl, maar clat hctekent niet 

dat die ver<.chillendc identilicatics alle

maal even jui-.r zijn_ Sommige zicn ten 

onrr:chtc ir:t<; wat midclel is (macht, rijk

dom i, a\<; doe\. Dcrgelijkc gcmcen

schappen hollen zichzelt uit in de 

mate waarin ze '>Ucces hcbben met hun 

<;treven, diencn ze ncrgens mcer voor: 

zc miS'>cn het ccht (morcle) doc\ van 

het goccle en gclukkige Ieven_ 

Tegenovcr Aristotelcs' these dat de po

litick op deze wijze zeit een morecl 

doe\ hcclt, stclt de tegcnwoordig dorni

nantc visic- die ook in de verkir:zings

programrna's cluidclijk doorwerkt- , dat 

de politick rnoet volstaan met de rcge

ling van de coexi-,tcntie van ver-,chil

lcndc rnorele optics_ Vanuit 

Aristotclisch pcrspecticl moct daarhij 

de vraag ge<;tcld worden waartoe ccn 

dcrgeli[kc orclening plaats vindt, waar

toe ordenen we de verschcidenhcid, 

hc-;chenncn we de rechtcn van indivi

duclc memcnc Omwille van welk goed 

pacilicercn we de strijdige bclangeni 

Tcgcnovcr Ari-,totclcs' vanzclf-,prckend

hcrd dat aile doclcn van menscn uitein

dclijk in ccn hierarchic zijn tc plaatsen, 

en dus op ccn hoog-,tc doc\ gcordend 

mocten worden, staat de rnodcrne van

zcllsprekcnclhr:id van de dclinitievc 

vcrschcrdcnhcid_ Vanuit Aristotelcs 

moct daarbiJ gcvraagd worden hoc we 

zo zekcr wcten clat verschillendc morc

lc optic<> gr:lijkwaardig zijnc Mocten we 

ze daarvoor nict in cc11 clialoog bren-
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gen, waarin ze elkaar or de rroef stcl

lenc En kan zo'n dialoog geleid worden 

door iets anders dan door het zoeken 

naar wat ccht goed en Zlnvol Ieven isc 

Het pa<;t biJ Aristoteles' morcle opvat

ting van politick, dat dezc sterk opvoe

dend van karakter IS. Dat staat 

tcgenover de soms bijna obsessioncle 

angst voor dwang en de nadruk or de 

neutraliteit van de overhe1d in de te

genwoordig dominante orvattmg. 

Vanuit Aristotelcs kan gevraagd wor

den, of de modernc rohticus soms niet 

li1kt up de vader die zo bang is ZIJn 

kind te bevoogden, dar hij van elke op

vocding alzict, en zijn kind a an de ti

rJ.nnJc van diens natuur en on1gcving 

overlcvcrP Is cr gccn midden tu'>'en 

dwang en willekcur: ecn opvoeding die 

nict ondcrwerrt of een autonomic die 

zich kan Iaten vormen. Fen autonomic 

die hct waard is gercspecteerd te wor

den kan toch niet samenvallcn met de 

bewcgingen van een natuurli)ke sronta

niteitc 

Tegenover het modeme dogma van het 

individualisme, staat Ari<,toteles' over

tuiging dat de mcm - niet a!., die1·. maar 

als mens - wezenlijk gemecnschapswe

zen is. De mens !celt als mens n1et 

van brood aileen: h1j leeh als 

Tegenover de 

nadruk op 

gemeenschapszin 

staat bij de PVDA 

de hang naar 

individuele 

mem van betekenissen. 

lktekenissen ziJn het, die 

'cten' van 'vrcten', 'vrijcn' van 

'paren', dat wil zeggen: die 

memcn van dieren onder

scheiden. Wclnu deze bcte

kenissen maken dat menscn 

clkaar verstaan en or clkaar 

aangcwezcn zijn. Met men

<,cn kun je praten (hetekcnis-ontplooiing. 
sen ovcrdragenJ, met diercn 

en plantcn niet. Met mensen moet je 

ook pratcn, omdat niemand ecn mono

polie heeh op de en1g ware bctekenis. 

/\Jensen horen wezcnlijk bij clkaar in 

ecn dialoog over wat 'van betckenis' is 

i'het docl dat burgers hindt'l Het roli

tieke gaat niet terug op de idierlijkel 

hchoeftigheJd van de mens die samcn

werken noodzakelijk maakt voor indivi

duccl zeltbehoud, maar vcrwijst naar 

dat wat de mens tot mcm maakt: het 

vermogen om zin of hctckeni-, te vcr

staan. Daarom verhindt 1\ristotcles hct 

politieke met het redelijkc van de 

mens, daarom is vricnd,chap volgem 

hem de eer-,tc constituent van de ipoli

tiekcl gemccnschap, en daarom is de 

idealc gemcenschap d1e waarin hct vcr

':.chil tu~<.;cn ecn gocd llllTh, ecn gocdc 

vriend en ccn gocd burger vcrdwijnt. 

De ontwerp-verkiezings
programma's 
Wat kan vanuit hct gcschctstc per<;pec

tiel gezcgd worden over de concert

vcrkiczing<.;progranlnla'~ van de vier 

groterc politicke rarti)cn Nederland 

moet weer aan de <;lag' iVVDI, 'Ru1mte 

voor de tockomst' 1.D661, 'Wat menscn 

bindt' ii'VDAi en 'Wat echt telt' 

'·(])A 17 lk concentrecr me voor mqn 

'ondcrvraging op de lllCCT 'Jdcologi

schc' paragralen van de pmgramma's en 

richt me met name op twec pun ten: wat 

vindcn we in de teksten or hct punt 

van het i hoogste I doc I van politick. e11 

or het runt van de mens als gemeen

schapswezen' En zoals gczcgd: her 

ging me hij de ondervraging van die 

tekstcn nict om ccn polit1cke hcoordc

ling, maar om te rrikkelcn tot ecn in

houdelijke discu-.sic over hclangriJkc 

zaken. 

Hct hootJsif doc! 

Her spreckt vanzclt dat moclcrnc poli

tieke partiJen niet in Al·istotcli-,clw tcr

men <,prekcn, en dat we dus moeten 

vcrtalen en intcrpretcrcn. 1\laar als we 

daartoe hcrcid zijn kunncn we wei de-
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gen, waarin ze e lkaar op de proef ste l

len? En kan zo'n dia loog geleid worden 

door iets anders dan door het zoeken 

naar wat echt goed e n zinvol leve n is? 

Het past bij Aristote les' morele opvat

ting van pol itiek , dat deze sterk opvoe

dend va n karakter is. Dat staat 

tege nover de soms bijna obsessionele 

angst voor dwa ng e n de nadruk op de 

neutraliteit va n de overheid in de te

genwoord ig dominante opvatt ing. 

Vanuit Ar istote les kan gevraagd wor

den , of de moderne politicus so ms niet 

lijkt op de vader die zo bang is z ijn 

kind te bevoogden, dat hij van e lke op

voed ing afziet , en zijn kind aan de ti

rannie van diens natuur en omgeving 

overlevert? Is e r geen midden tussen 

dwang en wil lekeur: een opvoeding d ie 

niet onderwerpt of ee n autonomi e die 

zich kan laten vorme n. Een autonomi e 

d ie het waard is gerespecteerd te wor

den kan toch niet samenvallen met de 

bewegingen van een natuurlijke sponta

niteit? 

Tege nover het moderne dogma van het 

individualisme , staat Aristo te les' over

tuiging dat de mens - niet als dier, maar 

als mens- wezen lijk gemeenschapswe

zen is. De me ns lee ft - als mens - niet 

Tegenover de 

nadruk op 

gemeenschapszin 

staat bij de PVDA 

de hang naar 

individuele 

ontplooiing. 

va n brood alleen: hij leeft als 

mens va n betekenissen . 

Betekenisse n zijn het , die 

'eten' van 'vreten', 'vrij en' van 

'paren', dat wi l zeggen: die 

mense n van dieren onder

sche iden. Welnu: deze bete

kenissen maken dat mensen 

e lkaar ve rstaan en op elkaar 

aangewezen zijn. Met men 

sen kun je praten (beteken is-

sen overdragen ), met dieren 

en planten nie t. Met mense n moet je 

ook praten , omdat niemand een mono

polie heeft op de eni g ware betekenis. 

Mensen horen wezenlijk bij elkaar in 

een d ialoog over wa t 'van betekenis' is 

('het doel dat burgers bindt') Het poli 

tieke gaat nie t terug op de (dierl ijke) 

behoeft igheid van de mens die samen

werken noodzakelijk maakt voor indivi

dueel zelfbehoud, maar verwijst naar 

dat wat de mens tot me ns maakt: het 

vermogen om z in o f beteken is te ve r

staan . Daarom verbindt Aristo teles het 

politieke met het redelijke va n de 

mens, daarom is vriendschap vo lgens 

hem de eerste co nstituent va n de (poli

tieke ) gemeenschap , en daarom is de 

ideale gemeenschap die waarin het ver

schil tussen een goed me ns, ee n goede 

vriend e n een goed burger ve rdwijnt. 

De ontwerp-verkiezings
programma's 
Wat kan vanuit het geschetste perspec

tief gezegd worde n over de co ncept

verkiezi ngs programma's va n de vier 

grotere politi eke partijen: 'Nederland 

moet weer aan de slag' (VVD ), 'Ruimte 

voor de toekomst' (D66), 'Wat mense n 

b indt' (PVDA) en 'Wat ec ht te lt' 

(CDA)? Ik conce ntreer me voor mijn 

'o ndervragin g' op de meer 'ideologi

sche' paragrafen van de programma's en 

richt me met name op twee punten: wat 

vinden we in de teksten op het punt 

van het (hoogste ) doe l van politiek, en 

op het punt va n de mens als gemeen

schapsweze n? En zoa ls gezegd: het 

g ing me bij de on dervraging va n die 

tekste n niet om ee n politieke beoorde

ling, maar om te prikkelen tot ee n in

houdelijke discussie over belangrijke 

zaken. 

Het hoogste doel 
H et spreekt vanzelf dat moderne poli 

tieke partijen niet in Ar istote li sche ter

men spreken , en dat we dus moeten 

verta len en in terpre teren. Maar als we 

daartoe bere id z ijn kunnen we wel de-
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gel ijk antwoord krijgen op de vraag wa t 

partijen zien al s het hoogste doel van 

politiek. 

Het antwoo rd va n de VVD kan worden 

samengevat als: 'z invol bestaan door ac

tivite it'. De partij wi l de werkge lege n

heid doen groeien , naar zij zegt nie t in 

de eerste plaats om allerle i luxe behoef

ten te ku nne n bevredigen, maa r voora l 

om ee n groot aanta l men sen weer een 

zinvol bestaan te geve n. De vraag waar

in die zin bestaat, blijft echter volstrekt 

onbeantwoord. Het progra mma spreekt 

vooral over 'dadendrang', 'scheppings

kracht', 'activite it' en 'aan de slag gaan'. 

Dat blijkt steeds te slaan 

angst voor m isversta nd wordt over de 

betekenis van wat men doet ni et te ver 

nagedacht . 

De PvdA beschouwt als doel va n de 

poli tiek: ind ividuele ontplooi ing en 

verscheidenheid . Deze part ij infor

meert ons het mees t uitgebre id ove r 

wat z ij ze lf noemt : 'de wereldbeschou

wing en de more le houding d ie de drijf

veer vormen va n bepaalde po li tieke 

keuzen ' Hoewel daarin de uitdrukking 

'burgerz in ' centraa l staat (daarover 

straks meer), lijkt deze niet zozeer doe l 

te z ijn , als wel het e lement waarin de 

mense n hun doel rea li seren. Wat is dan 

dat doel ? Het progra mma 

op betaa ld werk en op 

produktieve arbeid. De 

vraag 'waartoe?' komt niet 

aan de orde , maar wordt 

waarschijn lijk overge laten 

aan de indivduele burgers. 

Het antwoord van D66 op 

de vraag naar het doel van 

de politiek luidt: 'solidari-

De vraag 'waartoe 
formu leert er drie: 'recht

vaardi gheid ten dienste 

viln in d ividuele ontploo i

ing', 'he t waarborgen van 

een open en veelvormige 

cu ltuur' e n 'een duurzame 

modernisering van de eco

nomi e'. Dat laatste lijkt 

een zinvol bestaan' 

blijft bij de WD 

volstrekt 

onbeantwoord. 

teit en pragmatisme' Een citaat: 'Of het 

een land goed gaat wordt niet afgeme

ten aan dege nen die gezond en welva

rend z ijn , maar aan het lot van z ieken, 

gehandica pten , hoogbejaarden , uitge

rangeerden. In Nederland hoort het le

ve n, voorzover dat materieel bepaald is, 

de moeite waard te zijn voor iedereen. ' 

Enerzijds is duide lijk sprake va n een 

niet-materieel doel: so lidarite it . Maar 

anderzijds wordt di e beperkt tot het 

materieel welsta ndsniveau. De geest 

van pragmatisme die de partij , althans 

haar programm a, beheerst, zorgt er 

voor dat er ni et ve rder op wo rdt door

gegaan. De part ij wil voora l concrete 

oploss in gen voor concrete problemen , 

of zoals ergens staat: 'praktische oploss

ingen ( ... ) zonder vruchteloze mi sver

standen over wat nu echte 

duidelijkheid is in de politi ek. ' Uit 

CDV 3/94 

niet echt bij de andere te 

passen: het kan slechts een instrumen

teel doel zijn , in d ienst van .. de andere 

twee. Die andere twee zijn te reduceren 

tot: individuele ontplooii ng en ver

scheidenhe id. Maar hoe passen die 

twee bij e lkaar? 

Wellicht wordt gedacht dat ve rschei

den he id het gevo lg is va n individuele 

ontplooiing: alles groeit zijn e igen kant 

op. De vraag is of die verwachting te

recht is. De ontwikkeling van de massa

cultuu r tendeert eerder in een andere 

richtin g, namelijk die va n steeds grote

re uni fo rmiteit. Wellicht wordt veelvor

migheid slechts als instrumentee l doel 

beschouwd: ten dienste van de indivi

duele ontplooiing moeten vele moge

lijkheden worden opengehouden. Maar 

wi e zegt dat dat effectief is? Misschien 

is een minder vee lvo rmige training ef

fect iever, dan een voortdurend open-

< 
m 

m 

N 

z 
Cl 

Vl 

0 

Cl 

)> 

)> 

Vl 



< 

'v 

z 

N 

> 

houdcn van mogclijkhcckn De moci

lijkhcid i<; natuurli1k dat we niet wt'lcn 

\Vat de hc'itcn1n1ing J'i van de n1<:n"i in 

het algemcen en de bc<;te bcnadenng 

daarvan voot· elke individuelc mcm in 

her hijzonder 1\laar dan i5 dar opcn

houdcn van mogeliJkhcdcn gcen echt 

clocl, maar cerclcr utrdntkklllg van on

vermogcn en onwetcndlwicl. Or wil 

men zcggcn - zoal-, "iOill'-1 hct gcvall1jkt 

dJt de veelvormighcid zc·lt idcaa! i<; 

en dar vn<;cheidcnheid cen waMclc !'>. 

van gcll)k niveau a!, de inclivtcluclc onr

plooting' ,\Jaar wie zcgt dar zc clkaar 

vcrdragcn in plaat"i Vtln tcgcn-,prekcn~ 

En waarom i<; vcclvormighctd bcter' ], 

polythc't'smc hctcr clan nwnothc·lsmc~ 

Het CD;\ noenn werk, veilighcid en 

milieu datgcnc \vat ccht telt' 

Waar<;chijnliJk zip1 aile partijen hct 

claarmcc ccm. 1\ bar die drie kunncn 

loch niet a], hoog<;te doc! van Ieven 

worden gczicn, zckcr niet voor hct 

CUA dat ztjn '>Ocialc politick vcrhindt 

met ecn 'roeping' en zijn milicupolitick 

formulcert onder vcrwijzing naar ecn 

'schepping'' Waarop is de politick vol

gcns het programma uttcindelijk ge

richtc Regelmatig i<; er sprakc van, dar 

de partij 'hct oog gericht houdt op 

066 zet de 

minimale notie 

de tockom<;t' De tockom<;t i<; 

echtcr hooguit de plaat<, van 

hct elm{ maar kan toch niet 

zelf het doc! zijn 

van gemeenschap Mi"chien is clit symptoma

tisch: ook hct CDA hecft 

niet echt cen voorstelling 

van hct goedc Ieven waarin 

mensen elkaar zoudcn kun-

weer op een 

individualistische 

basis. nen vindcn. Die indruk 

wordt bevestigd wannccr we 

zien dell hct programma zcldcn 'tclco

logi<;ch' (vanuit cen doel), maar door-

gaan<; clcontologt5ch' Jrgumentecrt. 

Heel duidelijk i' dat in het hoordstuk 

over milieu, natuur en ruimtc. Uaar 

worclt gczcgd clat we de aardc in he

beer hehhen gckrcgcn van de Schep

pcr Vnvolgcn<; wmclt clat l'chtn ntct 

uitgcwcrkt naJr hct waurtoc VJil d1c ga

Vl' maar worclt cr cu1 plicht aan gckop

pc!d· we n1octcn cr zorgvuld1g n1cc 

on1gaan, opdat ook k.on1cndc genera

tiC<;< de toekom<;t' <crop kunnen Ieven. 

.\laar \\.JJrc)]n 1 WZJJrtoc' zoudcn ~)ok. 

tockom-,tigc gcncratlc'-1 cr op moctc11 

!even~ Wclk gocd wmdt daCJrmcc gc

diend~ Crof gczcgd· \vaamm "hct ntct 

bctcr cr zo '-!pocdig mogcl1jk ccn cindc 

.JZJn tc mJkcn~ \\iaar gaat hct on•, om~' 

De IHC!I'i uh !fcnrccnsd7d/)~1Pczcn 
~fen Janzicn VJll her twccdc thcn1J 1'-1 

mindcr vcrtaling nooclzakcliJk De ,tt

hmkkclcndc geml'cmchap<;zin i' 111l-

111tTs J] cnigc ti)d ccn voorwcrp van 

polirickc zorg, en waar-.chiinlqk ook 

cen VJil ell' motil'vcn achtn de hcr

nil'uwclc thcoretische aandacht voor 

Ari5totcle,_ Wat zcggn: de partijcn 

crover' 

De VVD maakt zich grotl' zorgcn over 

de groeicnde atstJnd tu'>'cn clc hurgn 

l'n het politicke bcdrijr De cnige t-cme

clic die de partii aanbicdt_ cen grotcr 

gcwtcht van vnorkcurstemmcn, lijkt 

echter gcvaJdiJk popu!i<;ti'>t h. cvenals 

hct aanvankcli1k voorgc<;teldc, maar in

micldcl, g<:<;chraprc con-ccticl rckrcn

dum ! )ergeli)ke maatrcgl'lcn makcn 

wellicht de <;tcm van hct volk cvct1zccr 

hoorbaar a!, in de radio- en tv-pro

gran1fl1J's wJarin qt'cds mccr de lui~tc

raar l'n kijkcr :::c!t oprrccclt ,\laM dar 

icdcrecn naar dezcltdc ',cigcn i onzin en 

rommcl kijkr en lui5tcrt i<; gccn utt

drukking, mJJr ccrdcr ccn hcdrc1ging 

van de mccr wezcnliikc gcn1Cl'thchaps

aat-d van de 111CI15. Dte lxsraat volgcn<; 

Ari<;totcks hicrin dat mct15CI1 111ct cl

kaar in cliJloog zijn ()VCr wJt ccht bctc

kcni' hecft Her;, ntet duidclijk ot ieh 
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houden van mogelijkheden De moei

lijkheid is natuurlijk dat we niet weten 

wat de bestemming is van de mens in 

het algemeen en de beste benadering 

daarvan voor elke individuele mens in 

het bijzonder. Maar dan is dat open

houden van mogelijkheden geen echt 

doel , maar eerder uitdrukking van on

vermogen en onwetendheid. Of wil 

men zeggen - zoals soms het geval lijkt 

- dat de veelvormigheid zèlf ideaal is , 

en dat verscheidenheid een waarde is , 

van gelijk niveau als de individuele ont

plooiing? Maar wie zegt dat ze elkaar 

verdragen in plaats van tegenspreken? 

En waarom is veelvormigheid beter? Is 

polytheïsme beter dan monotheïsme? 

Het CDA noemt werk, veiligheid en 

milieu datgene 'wat echt telt'. 

Waarschijnlijk zijn alle partijen het 

daarmee eens . Maar die drie kunnen 

toch niet als hoogste doel van leven 

worden gezien; zeker niet voor het 

CDA dat z ijn sociale politiek verbindt 

met een 'roeping' en zijn milieupolitiek 

fo rmuleert onder verwijzing naar een 

'scheppi ng'! Waarop is de politiek vo l

gens het programma uiteindelijk ge

richt? Regelmatig is er sprake van , dat 

de partij 'het oog gericht houdt op . 

de toekomst'. De toekomst is 

066 zet de 
echter hooguit de plaats van 

het doel , maar kan toch niet 

ze lf het doel zijn. minimale notie 

van gemeenschap 
Misschien is dit symptoma

tisch ook het CDA heeft 

weer op een niet echt een voorstelling 

van het goede leven waar in 

mensen e lkaar zouden kun-
individualistische 

basis. nen vinden. Die indruk 

wordt bevestigd wanneer we 

zien dat het programma zelden 'teleo

logisch' (vanuit een doel ), maar door

gaans 'deontologisch' argumenteert. 

Heel duidelijk is dat in het hoofdstuk 

over milieu, natuur en ruimte. Daar 

wordt gezegd dat we de aarde in be

heer hebben gekregen van de Schep

per. Vervolgens wordt dat echter niet 

uitgewerkt naar het waartoe van die ga

ve, maar wordt er een plicht aan gekop

peld: we moeten er zorgvuldig mee 

omgaan , opdat ook komende genera 

ties (de toekomst! ) e r op kunnen leven. 

Maar waarom (waartoe) zouden ook 

toekomstige generaties e r o p moeten 

leven ? Welk goed wordt daarmee ge

diend? Grof gezegd: waarom is het niet 

beter er zo spoedig mogelijk een einde 

aan te maken? Waar gaat he t ons om?
2 

De wws als gewee11 schapswezm 

Ten aanzien van het tweede thema is 

m inder vertaling noodzakelijk. De af

brokkelende gemeenschapszi n is im

mers al enige tijd een voorwerp van 

politieke zorg, en waarschijnlijk ook 

een van de motieven achter de her

nieuwde theoretische aandacht voor 

Aristoteles. Wat zeggen de partijen 

erover? 

De VVD maakt zich grote zorgen over 

de groeiende afstand tussen de burger 

en het politieke bedr ij f. De enige reme

d ie die de partij aanbiedt, een groter 

gewicht van voorkeurstemmen , lijkt 

echter gevaarlijk populistisch , evena ls 

het aanvankelijk voorgestelde, maar in

middels geschrapte, correctief referen

dum. Dergelijke maatregelen maken 

wellicht de stem van het volk evenzeer 

hoorbaar als in de radio- en tv-pro

gramma's waarin steeds meer de luiste

raar en kijker zelf optreedt. Maar dat 

iedereen naar dezelfde (eigen ) onzin en 

rommel kijkt en luistert , is geen uit

drukking, maar eerder een bedreiging 

van de meer wezenlijke gemeenschaps

aard van de mens . Die bestaat volgens 

Aristoteles hierin , dat mensen met el

kaar in dialoog zijn over wat echt bete

kenis heeft. Het is niet duidelijk of iets 
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dergelijks bestaat voor de VVD. 

Ook D66 co nstateert dat 'de verstand

houd ing tussen burgers en politiek da

nig verstoord is' en z ij betreurt dat 

vooral , omdat er grote praktische pro

blemen op te lossen zijn. In het hoofd

stuk over 'een democratische 

samenleving' wordt geste ld dat het ou

de (verzu ilde) middenveld aan het af-

meenschappelijkheid aan de orde ko

men? 

De lokale samenwerkingen van D66 

zijn ofwel pragmatische one-isst~e pro

bleemoplossingsverbanden en dus geen 

maatschappelijk middenveld, ofwel ze 

worden dat laatste wel , maar dan zullen 

ze een echte of quasi- levensbeschouwe

lijke breedheid krijgen .. Over de cul-
brokkelen zou zijn , en wordt gepleit tuur die dat vereist, word t echter in het 

voor ee n vernieuwing van het midden- programma niets gezegd. Er staat alleen 

ve ld, dat immers onm isbaar wordt ge- 1 nog dat iedereen natuurlijk het recht 
acht. Die vern ieuwing zou 

- en dat is cons istent met 

de pragmatische gees t van 

het hele programma - niet 

gebaseerd moeten zijn op 

levensbeschouwing of cul

turele of etn ische sa men

hang, maar eerder op 

lokale verbanden va n men

sen die gelijke lijk te ma

ken hebben met 'een 

Ook het CDA heeft 

heeft zich te organ iseren .. 

En daarmee wordt de mi

nimale notie van gemeen 

schap die bestaat, weer op 

een individualistische ba-

niet echt een 

voorstelling van 

het goede leven 
sis gezet. 

De PVDA benadrukt sterk 

dat mensen niet slechts in

dividuen zijn , maar van 

meet af aan al sa men be

staan. Het programma 

omschrijft de samen leving 

waarin mensen 

elkaar zouden 

concreet probleem'. 

Gemee nschap van mensen 

kunnen vinden. 

bestaat voor D66 slechts in pragmati

sche sa menwerkingsverbanden. 

Enerzijds lijkt het voor de hand te li g

gen dat mensen die een gemeenschap

pelijk probleem hebben , e lkaar vinden 

in de oploss in g ervan: geen poep op de 

stoep, voldoende vrije parkeerplaatsen , 

of (want ook dat noemen mensen soms 

een probleem ) niet teveel buitenlanders 

in de wijk . Maar kan het sa menwer

kingsverband dat daardoor ontstaat, 

ooit de plaats innemen van ee n maat

schappelijk middenveld? Bindt iets der

gelijks voldoende lang en diep om de 

maatschappelijke real ite it van het voor

malige middenveld te ve rva ngen? Of 

zullen mensen , die met e lkaar te maken 

krijgen om een probleem op te lossen , 

meer met elkaar gaan praten , ook over 

wat ze werkelijk van betekenis vinde n? 

En zou daarin wellicht de echte ge-

CDV 3/94 

als 'een beweging van in 

dividuen , huishoudens, maatschappelij

ke orga ni sat ies en overheid tezamen', 

noemt 'burgerzin ' (ni et langer onder

scheiden va n 'bu rgerschap'): 'de motor 

van deze gemeenschappelijke bewe

ging', en omschrijft die 'burge rzin ' a ls 

'het besef dat e igen e n soms heel per

soonlijke belangen en waarden onlos

makelijk verbonden zij n met een 

geordend en beschaafd samenleven'. 

Onduidelijk blijft, of dit burgerschap 

feitelijk bestaat of als norm wordt voor

gehouden. Nu eens lijkt het als een 

(b ijna natuurlijk ) fe it te worden aange

nomen ; dan weer is er sprake van een te 

verwerkelijken of minstens te verster

ken zaak. De twee zijn - zeker vanuit 

aristotelisch perspectief- heel goed sa

men te brengen: de mens moet worden 

wat hij is. Maar hoe denkt de PVDA ze 

samen? Wa nt in haar programma is dit 
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slcchts ccn van twcc lijncn: tcgcnovcr 

de nadruk op gemeenschaps- of burger

zin, staat de hang naar individuclc ont

plooiing en verscheidenheid. En \vat 

menscn bindt' lijkt dikwijls tc bestaan 

in de gedeelde zorg om voldoende te

gen elkaar beschermd te worden in de 

behartiging van ieders individuele be

langen. De mensen die op die manier 

gehonden zijn, lijken zich derhalve 

voornamelijk van elkaar weg in plaats 

van naar clkaar toe te begeven. Het 

lijkt erop dat twee stromingen in de 

partij nog niet verzoend zij n. 

Hct CDA lijkt sterker dan de andere 

partijen, de samenleving voorop te stcl

lcn. En als de individuen ter sprake ko

men (meestal aangduid als 'mensen') 

dan worden ze steeds in een adem ge

noemd met hun verbandcn en beschre-

vcn in term en van 

verantwoordelijkheid en solidariteit. 

Maar wie vraagt wat die mensen aan el

kaar bindt, vindt nict zozeer cen ge

meenschappelijk ideaal als wei een 

gemeenschappelijke plicht: we moeten 

verantwoordelijk, solidair, etc. zijn De 

saamhorighcid lijkt zclf een normatieve 

plicht, eerder dan een natuurlijk gege

ven te zijn.. En van een besef van de 

wezenlijk gemeenschapsaard van de 

mens, die maakt dat hij - juist als poli

tick wezen - zijn hcstcmming kan be

reiken, is geen sprake. 

Natuurlijk is het gcmakkclijker vragen 

te stellen dan ze te beantwoorden. 

Want wie zou wei in staat zijn iets in

houdelijks te berde te brengen over het 

doe! van menseliJk (sam en )Ieven en de 

bestemming van de mens als gemcen

schapswezen, en dan z6 dat dat (al

thans in de Nedcrlandsc samcnlcving) 

algemeen aanvaard wordt' lk erken dat 

dat onmogelijk is. 1\laar die algemene 

aanvaarding, hoc bclangrijk ook vanuit 

pohtick oogpunt, !weft niet het uit

gangspunt te zijn. 

Professor dr Paul Ji\1 1'1111 Tollt}m11 ( 1950) 

is /Jooyleraar wijs!)eri!)e ethiek 17<111 de Facrdteit 

drr Wijsheqmte 1'1111 de K,Jtholieke Univmitcit 

Nipneqm, m tevn1s /ioorzilter V!l11 /Jet Ce11trt1111 

uoor· Ethiek ua11 diezelfde 1111ivmiteit [CE
KUN). 

Dit is de tcksttJI111 m1 voordmcht die i11 deccm

ha 1991 wad yehoudCII o{luitnodJqmq 111111 het 

Wetemchappe/ijk i11stituut voor het Cf)A, /ioor 

ee11 qezelscha{l Plitt directcum1 e11 medctuerkers 

va11 de ruetellschappelijke hureaus 1'1111 de virr 

!)rotc politieke parti)e11 i11 011s la11d. 

No ten 
1 1-c:n Ult\'ocnger bec,prekmg van dn thc:mJ. hch 1k 

gcpuh!ic_ccrd onder de titcl 'Politick en nwracd 

vanu1t Ari-.totcho;;ch pcr<.,pcctJc!' 111. ~. lJc_oh.., ~ 

1\ 1\lu-,c,c_henga, /)t ltlnT£11c 1110t11dl en /JdliJ t}rt'IIZl'JT 

~cch/, ci/J1l'k fll /Jo/Jtick Ill ffl1 dcliiOUdii'-l/Jc ~dlllfJIIl'PIIIt) 

Kok 1KJmpcn Jl)l)]l, .ft}-71 

lk moet erkennen dat 111 het Pro_r}l£1111 1'£111 

L/11~/dii!H!Imlfll \vel meer over het doe! wordt ge

zcgd, hm_·\.,,c] hct Clgcnl!Jk mcrkwaard1g ah

<>tract hll)!t. daar i'> <>prakc van hct 'gocdc 

n1euw.;.,' dat alle.;., n1cuw zal worden. mJar wat 

dat bctckcnt wordt 111ct heel du1dcl11k 

( llV 1 'J I 


