
De verzorgingsmaatschappij in het ontwerp-verkiezingsprogramma 'Uitzicht' 

Prof. mr. M.J.A. van Mourik (1943) is hoogleraar Notarieel 
Recht aan de R. U. Lei den. 

Relationele verantwoordelijkheid 
In Ieiding 
Hoofdstuk Ill van het ontwerp-CDA-ver
kiezingsprogramma 1986-1990 richt de 
aandacht op justitie en binnenlands bestuur. 
De overheersende term in dit onderdeel 
luidt: 'verantwoordelijkheid'. Soms wordt 
gedoeld op de verantwoordelijkheid van 
overheidsorganen ten aanzien van het wei 
en wee van de burgers, vaker is de verant
woordelljkheid tussen de burgers onderling 
aan de orde. 
In dit opstel zal 1k het vooral hebben over 
intermense!ijke verantwoordelljkheid, 1n het 
bijzonder binnen huwelijk, gezin en daarme
de verwante samenlevingsverbanden. Arti
kel 1 van hoofdstuk Ill leert: 'Het CDA hecht 
als politieke partlj bljzondere waarde aan 
huweliJk en gezin en die duurzame samenle
vingsverbanden waarin de partners de ver
antwoordelijkheid voor elkaar aanvaarden'. 
Alles draait derhalve om verantwoordelijk
heid. 

Verantwoordelijkheid 
Over de inhoud van het begrip verantwoor
delijkheid kan men uren filosoferen. Gedacht 
aan Sartre kan gewezen worden op 'Ia ne
cessite dans Ia liberte', in deze context te 
begrijpen als 'Ia responsabilite dans Ia liber
te'. Vrijheid is prachtig en verdient te vuur en 
te zwaard verdedigd te worden. Vrijheid is 
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echter ook bedreigend. De met de heden
daagse vrijheid ten nauwste samenhangen
de ingetogenheid van de wetgever op nor
matlef-zedelijk terrein, zal voor een belangrijk 
deel moeten worden 'gecompenseerd' door 
het normbesef van de burgers. Waar dit 
besef ontbreekt of gebrekkig ontwikkeld is, 
loopt het ind1vidu de kans horig te worden 
aan de waan van de dag, aan modieuze, 
veelal als 'progressief' aangeprezen gebrui
ken en opvattingen. Vrijheid dient in verant
woordelijkheid beleefd te worden. Zo niet, 
dan is diezelfde vnjheid een gevaar voor 
zichzelf. 
Het is thans bijkans gemeengoed dat de 
wetgever terughoudendheid past in zedelij
ke aangelegenheden. De in Nederland le
vende opvattingen zijn dermate divers dat 
wettelijke bevestiging van de ene opvatting 
al gauw zal worden gezien als een misprij
zing van de andere. De burgers worden 
derhalve teruggeworpen op zichzelf. Maar 
op welke wijze ontwikkelen zich binnen het 
in beginsel onbegrensde gedachtengoed 
zedelijke normen? Mij dunkt dat normen in 
belangrijke mate het resultaat zijn van ver
werkingsprocessen. Het menselijk intellect 
verwerkt informatie en ideeen tot leefregels. 
In onze tijd wordt het te verwerken materiaal 
overvloedig voorgeschoteld door de media. 
Wie de radio beluistert, de televisie volgt en 
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de krant leest, kan tot de conclusie komen 
dat velen eerder be'invloeding dan voorlich
ting op het oog hebben. We ontwaren hier 
de menselijke zendingsdrift. Menigeen heeft 
het idee dat de eigen opvattingen de juiste 
zijn en streeft naar een brede verbreiding. 
Voor zover zulks via openbaar gefinancierde 
kanalen gebeurt mag verlangd worden dat 
enige garantie bestaat dat, alles bijeen gena
men, een tamelijk volledig beeld wordt ge
presenteerd. 

Naast publieke be'invloeding op de ontwik
keling van het normbesef, speelt de particu
liere inbreng een grote rol. Familie- en ge
zinsverbanden hebben in meer of mindere 
mate eigen gedragspatronen. Men beln
vloedt bewust of onbewust, elkander. De 
wijze waarop kinderen worden opgevoed, 
kan in belangrijke mate bepalend zijn voor 
het verdere levensgedrag. Oat gedrag kan in 
het verlengde liggen van het ouderlijk voor
beeld, ook is voorstelbaar dat het een reactie 
vormt op gezinsbelevenissen. Opvoeding is 
een subjectief gebeuren. De wijze van op
voeding wordt mede bepaald door de nor
men die de opvoeders zich eigen hebben 
gemaakt via ideeenconsumptie in de pu
blieke en de particuliere steer, in meer of 
mindere mate vermengd met een eigen, ori
ginele inbreng. 
Verantwoordelijkheidsgevoel krijgt niet ieder
een in dezelfde hoeveelheid met de paplepel 
ingegoten. Van iedere burger wordt evenwel 
een bepaalde mate van verantwoordelijkheid 
tegenover 'de maatschappij' verwacht. Zo 
leert art. 1 lid 2 van de Algemene Bijstands
wet dat de bijstand wordt afgestemd op de 
omstandigheden en de mogelijkheden van 
persoon en gezin, alsmede 'op het betoonde 
beset van verantwoordelijkheid voor de 
voorziening in het bestaan'. Over grondrech
ten horen we meer dan over grondplichten. 
Het tonen van beset van verantwoordelijk
heid zou als een grondplicht kunnen worden 
aangemerkt. 
Besef van verantwoordelijkheid dient zich 
niet aileen ten aanzien van de maatschappij 
te manifesteren. Ook binnen kleinere ver-
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banden, als huwelijk en niet-huwelijkse rela
tie, ten aanzien van geboren en (nog) niet 
geboren kinderen alsook met betrekking tot 
ouders, mag op verantwoordelijkheidsbesef 
gerekend worden. Indirect sorteert deze ver
antwoordelijkheid tevens effect jegens de 
maatschappij waarvan de kleinere verban
den deel uitmaken. 
Geen enkele serieuze politieke partij zal aan
zetten tot onverantwoordelijk gedrag, zij het 
dat de ene partij in haar kritiek op de andere 
het woord 'onverantwoordelijk' gemakkelijk 
over het voetlicht brengt. Terecht legt vooral 
het CDA een zwaar accent op de intermen
selijke verantwoordelijkheid, in het bijzonder 
binnen gezins- en daaraan verwante verhou
dingen. Verantwoordelijkheid is immers 
vooral een subjectief menselijk beset dat 
slechts in beperkte mate kan worden gede
legeerd aan organen van de collectiviteit. 
Oat daarover ook anders kan worden ge
dacht, spreekt voor zich. Overal kan immers 
anders over worden gedacht. Maar bij reali
sering dreigt dan wei het gevaar dat de 
mens in een sociaal woestijnklimaat terecht 
komt. Het benadrukken van de eigenheid 
van iedere mens (het individu) mag geen 
pleidooi worden voor de 'ik-cultuur', voor 
een atomisering van de samenleving, voor 
een maatschappij die de sociale werkelijk
heid, dat mensen Ieven in relaties, negeert. 

Echtscheiding 
In 1984 bedroeg het aantal echtscheidingen 
ongeveer 34.000. In dat jaar werden bijna 
82.000 huwelijken gesloten. In 1972 maak
ten 15.000 echtparen door middel van echt
scheiding een einde aan hun huwelijk terwijl 
in hetzelfde jaar ongeveer 75.000 huwelijken 
werden voltrokken. In ruim tien jaar verdub
belde derhalve het aantal echtscheidingen. 
En het einde van de toeneming der echt
scheidingsfrequentie is nog niet in zicht. De 
verhouding tussen het aantal huwelijken dat 
door echtscheiding werd ontbonden en het 
aantal dat door overlijden eindigde was in 
1984 ruim 1 :3. 
Over de oorzaken van dit verschijnsel - dat 
zich overigens op een groot deel van het 
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noordelijk halfrond voordoet - kan op deze 
plaats niet uitgebreid worden ingegaan. 
Voor een dee\ zijn deze te vinden in de wijze 
waarop mensen in onze maatschappij Ieven 
en geleefd worden. Materialisme en egocen
trisme vieren hoogtij, zo lijkt het. De corrige
rende invloed van over een breed front ge
respecteerde normgevende instanties en 
personen is gering. De eeuwenlang toon- en 
normaangevende instituties zoals de kerken, 
hebben hun greep op de geesten van de 
burgers voor een belangrijk dee\ verloren. De 
wereldlijke overheid hoedt zich angstvallig -
soms op het zielige af - voor het doen van 
uitspraken die al te duidelijk normgevende 
betekenis zouden kunnen hebben. De enke
le bewindsman (Brinkman) die het waagt 
huwelijk en gezin hoekstenen van de samen
leving te noemen wordt overladen met hoon 
hoewel bewondering zijn dee\ zou dienen te 
zijn. De burger kan het zogenaamd zelf wei 
af. 
Echtsche1ding vormt een maatschappelijk 
probleem van de hoogste orde. De toene
ming van de frequentie houdt niet noodza
kelijk in dat het met de huwelijkse relaties 
tegenwoordig slechter gesteld is dan 1n 
vroeger tijden. Anders dan vroeger even wei 
blijft het huwelijk als instituut niet meer 
overeind indien de relatie duurzaam is ont
wricht. Mede als gevolg van de sterk gewij
zigde sociaal-economische en sexueel
emotionele positie van de vrouw 1s de kwali
teit van de relatie vee I meer op de voorgrond 
getreden en worden aan de betrokken per
sonen vee\ hogere eisen gesteld. Voor de 
instandhouding van de relatie wordt een 
zwaarder beroep op de verantwoordelijkheid 
gedaan. 
In zekere zin IS het goed dat mensen niet 
meer door het instituut huwelijk bijeen wor
den gehouden hoewel de scheiding zich in 
geestelijk en lichamelijk opzicht reeds heeft 
voltrokken. lndien uit de relatie geen kinde
ren geboren zijn, kan het uiteengaan als een 
maatschappel1jk irrelevante persoonlijke 
aangelegenheid worden beschouwd. De be
stendigheld van de huwelijksband is echter 
een goed dat de grenzen van de persoonlij-
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ke levenssfeer overschrijdt zodra het huwe
lijk uitgroeit tot gezin. Tegenover het uiteen
vallen van gezinnen - hoe onvermijdelijk dat 
vaak moge zijn - mag de overheid niet on
verschillig staan. Par. 6 van het Grundgesetz 
van de Bondsrepubliek Duitsland bepaalt: 
'Ehe und Familie stehen unter dem beson
deren Schutz der Staatlichen Ordnung'. In 
Nederland lijkt soms het tegendeel het geval 
te zijn. 

Niet-huwelijkse relaties 
Tegenwoordig wordt 12-15% van de man
vrouw-relaties niet als 'huwelijk' aangeduid, 
hoewel in beginsel voor betrokkenen geen 
enkel beletsel bestaat de Ambtenaar van de 
Burgerlijke Stand om vastlegging van hun 
relatie te verzoeken. Met de bestendigheid 
van deze niet-huwelijkse relaties zal het niet 
beter gesteld zijn dan met de huwelijkse 
relaties. Aangenomen mag worden dat de 
niet -ge1nstitutionaliseerde relaties zich ken
merken door een grotere vrijblijvendheid. 
De vraag kan gesteld worden waarom hete
rofiele paren die hun relatie een duurzaam 
karakter toedenken, niet in het huwelijk tre
den. Het heeft zeker met de gewijzigde posi
tie van de vrouw te maken. Maar zou het 
ook iets te maken kunnen hebben met ge
brek aan verantwoordelijkheid? Hierbij denk 
ik niet direct aan de verantwoordelijkheid 
van de een ten opzichte van de ander, gelet 
op allerlei aan het huwelijk gebonden mate
riele regelingen (pensioen, ziekenfonds, erf
recht). Veeleer gaan de gedachten uit naar 
de verantwoordelijkheid ten opzichte van de 
maatschappelijke orde. Niet-huwelijkse rela
ties zijn niet zichtbaar voor het recht. Het 
begin noch het einde is objectief vast te 
stellen. Bij gevolg vervalt het fiscale en socia
le-zekerheidsrecht, in een poging een gelijke 
behandeling van huwelijkse en niet-huwelijk
se relaties te bereiken, in wetgeving waarvan 
de uitvoerbaarheid hoogst discutabel is. lk 
denk natuurlijk vooral aan de twee-ver
dieners-operatie waar niemand een goed 
woord voor over kan hebben. Maar ook op 
andere terreinen van de wetgeving (Succes
siewet bijv.) treden monsterlijke regelingen 
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aan het daglicht. Van de wetgever wordt het 
onmogelijke ·gevraagd. Voortgaan op deze 
weg, zal uiteindelijk de vraag doen opkomen 
of het uberhaupt nog zin heeft in het huwelijk 
te treden, of het huwelijk niet beter kan wor
den afgeschaft. lndien het totaal niets meer 
uitmaakt of men gehuwd is of niet, waarom 
dan nog gehuwd? 
Zij, die door te huwen publiekelijk verant
woordelijkheid jegens elkander en de maat-

' De dweperige pleidooien 
voor 'gelijke behandeling' 
van gehuwden en onge
huwd (heterofiel) samen
levenden dienen opgebor
gen te worden op de 
rommelzolder. ' 

schappij aanvaarden, verdienen bevoor
deeld te worden boven hen die zulks schu
wen! Een onpopulaire stelling? Het zij zo. 
Maar laat dan tenminste een CDA-polltiCUS 
opstaan die op andere dan politieke gran
den kan aantonen dat zij onjuist is. Let wei, ik 
heb het over het huwelijk als burgerlijke in
stelling. Daarin ligt weliswaar een zedelijke 
lading besloten, waartegen bezwaren kun
nen worden gemaakt, maar deze stelt in de 
praktijk weinig 'fOOr. Het huwelijk kan in de 
praktijk fungeren als een zeden-loos instl
tuut, als een juridisch-technische organisa
tievorm. 
Wie ongehuwd wenst samen te Ieven, moet 
dat zelf weten. Maar de dweperige, van mis
plaatste solidariteit getuigende pleidooien 
voor 'gelijke behandeling' van gehuwden en 
ongehuwd (heterofiel) samenlevenden 
dienen opgeborgen te worden op de rom
melzolder van het politieke denkenl 
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LA T -relatie 
Een jaar of vijf geleden kwam de term LAT
relatie in zwang. De deelnemers aan een 
dergelijke relatie betoogden dat de emotio
naliteit weliswaar onmiskenbaar aanwezig 
was maar dat zij voor samenwonen terug
schrokken, aangezien dat onvrijheid, irritatie 
en een zekere mate van afhankelijkheid te
weeg zou brengen. Geen huwelijk, geen sa
menwonen, slechts emotioneel-sexueel 
contact naar gelang het gerieft. 'lets op te
gen, Van Mourik?' Weinig. De vraag rijst 
slechts of deze 1ndividualisering van de af
fectieve relatie voor de maatschappij als ge
heel aangename perspectieven opent. Door 
hun wijze van relatiebeleving gaan partijen 
immers vooral op in zichzelf. Betoogd kan 
worden dat een ware op duurzaamheid ge
richte affectieve relatie gediend is met een 
voortdurende uitwisseling van gevoelens en 
gedragingen, per saldo leidend tot weder
zijdse vervolmaking. Beiden stellen zich 
open voor de ander, zij vullen elkaar aan en 
corrigeren elkander. Samen vormen zij een 
twee-eenheid. Zo kan men redenerenl En 1k 
doe dat ook van harte, hoewel ook hier 
tegengeworpen zal worden dat dit soort be
togen de hedendaagse video-k1jker n1et aan
spreekt. 

Kinderen 
Het aantal buitenhuwelijkse geboorten 
neemt gestaag toe. Voor zover de k1nderen 
geboren worden binnen een man-vrouw
relatie die inhoudelijk niet verschilt met het
geen pleegt te worden aangetroffen binnen 
het huwelijk, zullen de bedenkingen tegen dit 
verschijnsel velen moeilijk kunnen overtul
gen. Juridische argumenten ten gunste van 
het huwelijk, juist met het oog op kinderen, 
hebben hun beste tijd gehad. Mede onder 
invloed van art. 8 van het Europees Verdrag 
tot bescherming van de rechten van de 
mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) 
zal het onderscheid tussen wett1ge en on
wettige kinderen grotendeels verdwijnen. ln
dien de man het kind erkend heeft, zal bin
nenkort het feit dat de ouders niet gehuwd 
zijn, op geen enkele wijze meer tot uitdruk-
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king komen in de rechtspositie van het kind. 
De ouders zullen veelal ouderlijk gezag heb
ben in plaats van voogdij en toeziende voog
dij. Veel moeite behoeft men met deze ont
wikkeling niet te hebben. Geconstateerd kan 
nog worden dat de wenselijkheid in het hu
welijk te treden ook in dit opzicht aan het 
verdwijnen is. 
Minder soepel kan men heenstappen over 
de toenemende neiging van alleenstaanden 
en homofiele paren hun Ieven te verrijken 
met een kind. De 'bewust alleenstaande 
moeder' (BAM-moeder) mag worden aan
gesproken op haar verantwoordelijkhe1d te
genover het kind. Het is immers voorstelbaar 
dat een kind gebaat is bij verzorging en 
opvoeding b1nnen een man-vrouw-relatie. 
Gesteld kan worden dat het belang van het 
kind het meest gediend is met een nest 
waarin de warmte van een vader en een 
moeder komt. De tegenwerp1ng dat er nogal 
wat huweliJken zijn, die de nestwarmte niet 
opbrengen, doet aan de wenselijkheid niet 
af. Wat ten aanz1en van de alleenstaande 
werd opgemerkt, geldt in dit opzicht even
zeer voor homofiel samenlevenden. Het feit 
dat na echtscheidlng vele kinderen voortle
ven in een een-ouder-gezin Ievert geen ar
gument op ten gunste van het bewust 
k1ezen voor een-ouderschap. Het 'nemen' 
van kinderen is iets anders dan het verant
woord k1ezen voor de geboorte van een 
kind. 

Jeugdcriminaliteit en vandalisme 
Deze njzen de pan uit. N1jver wordt gestu
deerd op de oorzaken van dit verschijnsel. In 
beperk mij tot de constatering dat een deel 
van de ellende wordt veroorzaakt door het 
falen der ouders. Waar de ouders zelf het 
Iaten afweten voor wat betreft hun verant
woordelijkheid voor verzorging en opvoe
ding, o.a. door hun kinderen heldere normen 
te onthouden en door zelf een vooral op 
consumptie gericht Ieven te leiden, mag het 
niet verbazen dat de kinderen normloos over 
en langs het asfalt zwalken. Hoe is het mo
gelljk dat 1n Amsterdam dagelijks 3000 kin
deren 1n de leerplichtige leeft1jd spijbelen? 
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Waarom moeten daar welzijnswerkers met 
spijbelbussen op losgelaten worden? Waar 
zijn de ouders? Nergens beter dan in een 
gezond gezin kunnen kinderen worden 
voorbereid op een Ieven in verantwoordelijk
heid. De asfaltjeugd is deels een produkt van 
een welvaartsmaatschappij waarin ouders 
het gezag hebben verloren. Terecht lees ik 
dan ook in het ontwerp-verkiezingsprogram
ma (artlkel 1 van hoofdstuk Ill): 'De overheid 
dlent ouders en verzorgers op hun verant
woordelijkheid ten opzichte van hun kinde
ren aan te spreken'. 

Emancipatie 
In dit verband mag niet voorb1j worden ge
gaan aan de droevigheid van de maatschap
pij die het Concept-Beleidsplan Emancipatie 
ons in het vooruitzicht stelt. Een verkapte 
arbeidsplicht-buitenshuis houdt ernstige ge
varen in voor een gezinsleven waarin een 
van de ouders aile aandacht geeft aan ver
zorgende en opvoedende taken. D1t traditio
nele gezinsbeeid verdlent weliswaar ontdaan 
te worden van het waas der vanzelfspre
kendheid maar het gaat de taak van de 
overheid te buiten bestrijding van dlt patroon 
tot beleid te maken. 'Economische onafhan
kelijkheld voor iedereen' klinkt prachtig maar 
bedreigt de vrijheid van rolverdeling binnen 
het gezin en leidt tot een verdere afschuiving 

' Het is in strijd met de 
rechten van de mens en 
de fundamentele vrij
heden indien slechts op 
straffe van absolute 
armoede de vrijheid van 
rolverdeling binnen het 
gezin kan worden 
behouden! ' 
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van verantwoordelijkheden naar bureaucra
tische organisaties. Het is in strijd met de 
rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden (art. 8 EVRM) indien slechts op 
straffe van absolute armoede de vrijheid van 
rolverdeling binnen het gezin kan worden 
behouden! 
Terecht wordt gepleit voor een betere eco
nomische positie van de huishoudelijke 
echtgenoot. De juiste weg daartoe loopt 
evenwel via het huwelijksvermogensrecht. 
Tegengeworpen wordt nu dat na echtschel
ding van huwelijksvermogensrecht geen 
sprake meer is, zodat de afhankelijkheid dan 
manifest wordt. Alsof echtscheiding maat
gevend moet zijn! Betoogd kan ook worden 
dat niemand verplicht is zich te beperken tot 
huishoudelijke activiteiten. Het is echter niet 
te ontkennen dat in de praktijk vrouwen voor 
een keuzeprobleem staan waarmede man
nen niet plegen te worden geconfronteerd. 
De keuze tussen baan en kinderen dlent 
echter te worden aangemerkt als een keuze 
van man en vrouw samen. Beiden dragen 
derhalve de verantwoordelijkheid voor de 
consequenties van de beslissing. Die verant
woordelijkheid eindigt niet door echtschei
ding en vertaalt zich o.a. in post-huwelijkse 
economische solidariteit (alimentatie). Allicht 
zal de vrouw vaak beter af zijn met een eigen 
arbeidsinkomen en daarom doet ook iedere 
vrouw er verstar'ldig aan in het kader van de 
gezamenlijke keuze voor kinderen de conse
quenties op tangere termijn te overdenken. 
Maar het gegeven dat eenderde van de 
huwelijken voortijdig sneuvelt, behoeft niet in 
te houden dat het onaanvaardbaar is ervan 
uit te gaan dat 'ons' huwelijk dat lot niet 
beschoren zal zijn. En zeker gaat het te ver 
met het oog op de echtscheidingskans en 
onder het mom van emancipatie eenieder te 
verplichten buitenshuis een inkomen te ver
werven. Alsof huishoudelijke arbeid minder
waardige arbeid is! Alsof buitenshuis de inte
ressante banen voor het opscheppen liggen. 
Alsof onze maatschappij nog niet voldoende 
verpest is door materialisme. 
Voor het CDA betreft het hier een heet hang
ijzer. Om voor mij nog altijd duistere redenen 
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loopt een grote groep CDA-vrouwen met 
oogkleppen achter het vaandel van de eco
nomische zelfstandigheid aan. Lezing van 
het rapport 'Geemancipeerd, met en zonder 
baan!' (oktober 1984, te verkrijgen op het 
CDA-secretariaat) strekt tot aanbeveling. 

CDA-verantwoordelijkheid 
T erecht bepleit het CDA dat de overheid de 
burgers met hun eigen verantwoordelijkheid 
tegenover elkaar, zichzelf en de samenleving 
confronteert. Een dergelijk pleidooi legt dus 
een .mate van verantwoordelijkheid bij hen 
die voor het CDA invloed ~unnen uitoefenen 
op het beleid van de overheid. Die invloed 
zal o.a. in wetgeving op het terrein van het 
personen- en familierecht, het belastingrecht 
en het sociale-zekerheidsrecht tot uitdruk
king moeten komen. Dat geldt niet slechts 
ten aanzien van hierboven kort aangeduide 
problematieken maar ook voor wat betreft 
moderne ontwikkelingen, zoals draagmoe
derschap, KID en in-vitro-fertilisatie (IVF). lk 
citeer met instemming W.F. de Gaay Fort
man: 'Elke wetgeving moet ( ... ) uitgaan van 
zekere zedelijke principes, die in rechtsnor
men een concretisering vinden. Naar mijn 
mening is de taak van de wetgever niet 
aileen het registreren van datgene wat zich 
in de maatschappij voordoet. Hij heeft even
zeer tot taak, de ontbindende fact oren in het 
maatschappelijk Ieven te beletten, hun be
dervend werk te doen'. (Vgl. S. Gerbrandy, 
bundel Vooruitzichten van de rechtsweten
schap/2, Deventer 1983, p. 37.) De vraag is 
echter in hoeverre het gezag van de wetge
ver nog toere1kend is om die taak effectief te 
kunnen vervullen. 
De sociaal-economische problematiek van 
ons land beheerst in onze Jaren het politieke 
denken. Het gaat om een procentje meer of 
een procentje minder. Belangrijke zaken 
evenwel omdat ook het geestelijk welbevin
den van de burgers ten nauwste is verbon
den met sociaal-economische condities. Het 
komt mij echter voor dat te weinig wordt 
onderkend dat wetgeving in het sociaal-eco
nomische vlak direct of indirect, op korte of 
lanqere termiin niet aileen in het macro-veld 
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effect sorteren maar ook het microgebeuren 
raken. Ten overvloede wijs ik op de effecten 
op de gezinsvorming en de rolverdeling van 
maatregelen in de sfeer van de belastingen 
en de sociale zekerheid. 

'In all known societies, family structure has 
been closely linked to economic structure', 
schrijft Mary Ann Glendon in The New Family 
and the New Property (Butterworth Toronto 
1981 ), p. 1. 

Drs. L.J.J. van Nistelrooy (1953) is lid van Provinciale 
Staten van Noord-Brabant en maakte dee/ uit van de 
CDA-werkgroep die het rapport 'Van verzorgingsstaat 
naar verzorgingsmaatschappij' heeft opgesteld. 

Zorgzame samenleving handen en 
voeten geven 
In 'Uitzicht', het ontwerp-CDA-verkiezings
programma 1986-1990, worden belangrijke 
keuzen voor de samenleving van morgen in 
beeld gebracht. Centraal daarbiJ staat de 
oproep aan de burger waar mogelijk zelf 
verantwoordelijkheid te dragen voor het Ie
ven en welzijn. Daarmee wordt afstand ge
nomen van een door veel christen-democra
ten mee vormgegeven bestuurspraktijk, 
waarin juist de overheid voorop gaat bij de 
realisering van oplossingen voor de proble
men in de hedendaagse samenleving. 

Allereerst wil ik stellen dat ik het met deze 
benadering in het ontwerp-verkiezingspro
gramma eens ben. Het is een belangrijk 
w1nstpunt dat deze benadering vanuit de 
christen-democratische beginselen duidelijk 
wordt geformuleerd. Hiermee wordt een 
noodzakelijke ruimte geschapen voor een 
hernieuwde inzet van velen voor het welzijn 
in de eigen leef-, woon- en werksituatie. 
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lk vraag me echter af of voldoende handen 
en voeten wordt gegeven aan de ontwikke
ling naar meer verantwoordelijkheid voor de 
burger en de maatschappelijke verbanden 
waarbij deze betrokken IS. In de inleiding van 
het programma wordt gesteld: 'Dit ver
kiezingsprograrn bedoelt een Appel te zijn 
orn aan de groei van zo'n verzorgingsmaat
schappij creatief rnee te werken. Het CDA is 
ervan overtuigd dat het in de sarnenleving 
weerklank zal vinden. Temeer omdat een 
beroep op eigen verantwoordelijkheidsbesef 
niet aileen (of in de eerste plaats) van de 
politiek hoeft te komen. Het CDA vraagt 
aileen dit besef ook politiek te vertalen'. 

Welnu, worden in het programma - met 
narne toegespitst op het welzijnsbeleid -
voldoende aanknopingspunten geboden 
voor een samenleving met meer zelfzorg en 
minder overheidsbemoeiing? 
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