
'De bocht is ingezet, maar nog niet genomen' De'' 

Mr. P.J. Boukema (1933) is lid van de Raad van State en 
vice-voorzitter van het bestuur van het Wetenschappelijk 
lnstituut voor het CDA. 

De terugtredende Staat 

Het verzoek van de redactie om een bijdrage 
over het concept-verkiezingsprogramma 
heb ik, gelet op de formulering van het ver
zoek, aldus opgevat, dat ik zou hebben nate 
gaan of de opstellers daarvan de visie zoals 
die is neergelegd in het Program van Uit
gangspunten en het zgn. basisdocument 11 

behoorlijk in hun concept hebben verwerkt. 
lk heb er echter behoefte aan om eerst 
enkele opmerkingen te maken over die visie 
zelf. Daarna iets over de doorwerking ervan. 

De filosofie 
Volstrekt begrijpelijk is het, dat het CDA als 
nieuwe partij gepoogd heeft zichzelf op her
kenbare en van andere partijen onderschei
dende wijze te profileren. Dit heeft onder 
andere geleid tot de introductie van vier 
kernbegrippen: gerechtigheid, gespreide 
verantwoordelijkheid, solidariteit en rent
meesterschap. Deze begrippen beogen 
richting te geven aan het beleid, dat het CDA 
tracht te verwezenlijken. 
Het CDA is echter geen algemeen maat
schappelijke of kerkelijke, maar een politteke 
organisatie. Haar activiteiten behoren zich te 
concentreren op het overheidsbeleid, dat wil 
zeggen op het beleid van organen van de 
staat. Genoemde kernbegrippen hebben 
echter een algemeen karakter in die zin dat 
zij normen bevatten voor een ieder. Het zijn 
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geen voor de relatie tussen de staat en haar 
burgers typische beginselen. Uitsluitsel over 
de vraag naar de grenzen van de overheids
taak geven ze dan ook niet. Evenmin dwin
gen ze tot bepaalde concrete overhetdsacti
viteiten. 
Daarbij kornt, dat de keuze voor deze vier 
kernbegrippen enigszins willekeurig voor
komt. Er ztjn meer noties die rnenseltjk ge
drag behoren te bepalen - liefde, barrnhar
tigheid, gelijkwaardigheid - zonder dat ge
zegd kan worden dat zij in mindere mate van 
belang zijn bij het bedrijven van politiek dan 
de wei gekozen begnppen. Problematisch is 
voorts de onderlinge relatie van de begrip
pen. Het beantwoorden aan de opdracht tot 
rentmeesterschap sluit niet uit, dat bijvoor
beeld de gerechtigheid wordt aangetast. Af
weging van beide 'beginselen' in een con
crete situatie is dus nodig. 

lk heb overigens geen bezwaar tegen ge
noemde begnppen als motto of thema voor
zover ze een bepaald beleid typeren. Mijn 
bezwaar is gericht tegen het gebruik van de 
begrippen als beginselen waarurt overheids
beleid kan worden afgeletd, of als doelstel-

1 I In het Basisdocument is het resultaat van de partijpolr
tieke discussie over met name het rapport Van verzor
gingsstaat naar verzorgingsmaatschapp!j vervat. 
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l' De verzorgingsmaatschappij in he\ ontwerp-verk1ezingsprogramma 'Uitzicht' 

ling waaraan elk bele1d moet worden ge
toetst. 
Dit leidt ertoe dat de begrippen gehanteerd 
worden als rituele bezweringsformules of als 
min of meer automatische rechtvaardiging -
na het aanroepen ervan - van het voorge
stelde beleid. Tot welke gekunstelde rede
neringen dit voert leert een passage uit de 
CDA-publikatie over privatisering: 'Ook kan 
het voorkomen dat particul1eren de normen 
rentmeesterschap en solidariteit zodanig 
met voeten treden, dat de overheid de des
betreffende taak op grond van gerechtig
heidsoverwegingen tijdelijk aan zich trekt 
dan wei de uitoefening verbiedt'. Is dit staal
tje jongleren met beginselen nu werkeliJk 
nodig om overheids1ngrijpen bij wantoestan
den te rechtvaardigen? Stevig houvast zul
len de opstellers van het programma aan 
deze kernbegrippen als zodanig dan ook 
niet gehad hebben: bij praktisch elk redelijk 
voorstel kan immers zonder vee I moeite naar 
tenminste een ervan worden verwezen. 

Meer aanknopingspunten b1edt het basisdo
cument. De groene draad die door dit stuk 
loopt lijkt me de beklemtoning van de eigen 
verantwoordelijkheid van enerzijds de over
heid, anderzijds de burger. De samenleving 
dient op haar eigen verantwoordelijkheid 
voor de inricht1ng van de maatschappiJ te 
worden aangesproken. De overheid moet 
voorzien in het scheppen van de voorwaar
den die daarvoor nodlg zijn en zich verder 
beperken tot het vernchten van hetgeen uit 
de e1gen aard van de overheid zelf voort
vloe1t: handhaven van de rechtsorde, defen
Sie, waterstaat, kortom de klassieke over
heidstaken. Vervolgens worden, alweer, een 
aantal centrale onentatiepunten geformu
leerd die richting aan het beleid moeten 
geven: zinvolle arbeid, zorgzame samenle
ving en vrede en veiligheid. 
Het valt op dat in het basisdocument wei 
uitgesproken wordt dat de overheid teveel 
taken toegeschoven heeft gekregen en dat 
consequent gestreefd moet worden naar 
een samenleving met minder overheidsbe
mocionls en meer zelfzorg, maar dat een 
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scherpe omschrijving van de staatstaak ont
breekt. Men heeft dit zeit kennelijk ook als 
een gemis ervaren: nadere studie wordt im
mers bepleit aangaande een eigen christen
democratische opvatting van de aard en 
omvang van de taak van de overheid. Op dit 
punt hebben de opstellers van het ver
kiezingsprogramma aan het basisdocument 
dan ook even weinig houvast als aan ge
noemde kernbegrippen, al is de richting van 
denken wei duidelijk: de overheid moet 
terug. 
De aanbeveling om de rol van de overheid 
terug te dringen lijkt een bijkans autonome 
toepassing van het beginsel van de gesprei
de verantwoordelijkheid. lk kan echter de 
ongetwijfeld boze gedachte niet onderdruk
ken, dat het vooral de toestand van 's lands 
financien is geweest die een belangrijke im
puls tot de aanbeveling heeft gevormd. Hoe 
zat dat ook alweer met de relatie tussen 
economische feitelijkheid (onderbouw) en 
politieke beginselen en programma's (bo
venbouw)? Wordt hier nu, volstrekt te goe
der trouw overigens, achteraf een ideologi
sche rechtvaardiging - een alibi als men wil 
- geboden voor een beleid dat door financi
eel-economische data gedicteerd wordt? Of 
is dat optisch bedrog? 
Duidelijkheid kan niet worden ontzegd aan 
de eis in het basisdocument, dat de overheid 
in elk geval minimum-bestaansvoorzienin
gen heeft te garanderen en aan de opdracht 
om het gezag te versterken op de terreinen 
waar uitsluitend de overheid bevoegd is (de 
rechtsorde). 
Laten we nu eens kijken naar de doorwer
king van een en ander in het verkiezingspro
gramma. 

Doorwerking 
De opstellers van het verkiezingsprogramma 
hebben zich in zoverre uitstekend van hun 
taak gekweten dat de aangereikte filosofie 
herkenbaar in het programma is verwoord. 
Met name in de lnleiding worden de vier 
bekende uitgangspunten nog eens ge
noemd en toegelicht. Ook hier mist men 
echter een consistente uiteenzetting over de 
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taak van de staat en worden hier en daar 
beleidsaanbevelingen, nogal krampachtig 
naar het me lijkt, ontleend aan de uitgangs
punten. Zo leest men, dat goed rentmees
terschap betekent dat het financieringste
kort moet worden teruggedrongen. Met de 
aanbeveling ben ik het op zichzelf eens, 
maar wat is nu eigenlijk de betekenis van de 
gelegde relatie met het rentmeesterschap? 
Krijgt de politieke doelstelling hierdoor een 
meerwaarde? Welke rol spelen bij het terug
dringen van het financieringstekort de ande
re uitgangspunten zoals solidariteit en ge
rechtigheid? Vormen deze uitgangspunten 
weer een grens voor het nagestreefde terug
dringen? Mag dat bijvoorbeE!Id gepaard 
gaan met het dieper worden van de kloof ... 
tussen actieven en niet-actieven of werpt de 
nagestreefde solidariteit hiertegen een dam 
op? 
Men begrijpe mij goed. lk verwijt de pro
gramopstellers allerminst dat ze een - zeer 
te waarderen - poging gedaan hebben de 
relatie te leggen tussen de aangereikte par
tijfilosofie en het verkiezingsprogramma. lk 
meen echter dat het resultaat van die poging 
een aanwijzing voor de ondeugdelijkheid van 
de filosofie is, althans voorzover men beoogt 
duidelijke aanknopingspunten te bieden 
voor concrete programma's, die zich van 
programma's van andere partijen onder
scheiden. lk vermoed dat bijna elk in de 
partijprogramma's van de drie grootste par
tijen opgenomen programmapunt zonder 
veel moeite met een van de vier uitgangs
punten in verband kan worden gebracht. Als 
dat zo is, hebben we te maken met algeme
ne, in de Nederlandse samenleving aanvaar
de waarden. Zij zijn dan ongeschikt om te 
kunnen dienen als typische kenmerken van 
christen-democratische politiek. Waar het -
want programmatisch verschil Is er natuur
lijk tussen de partijen - op aankomt is de 
wijze waarop een en ander concreet uitge
werkt wordt. 
De lnleiding van het programma biedt overi
gens heel wat waar ik het graag mee eens 
ben, zoals de opmerking dat de overheid 
zich dient in te zetten als 'schild voor de 
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zwakke'. Een actief beleid op dit punt mag 
derhalve verwacht. Anderzijds wordt be
klemtoond dat de staat nu eenmaal niet aile 
touwtjes van de samenleving in handen 
heeft en dat overigens elke overheidsmaat
regel de burgers geld kost. Bij voorbaat 
wordt de burgers zo ingescherpt, dat zij niet 
moeten verwachten dat de overheid bereid 
en in staat is voor elk probleem een oplos
sing aan te reiken. Getracht wordt- terecht 
- het overspannen verwachtingspatroon dat 
tot voor kort bestond met betrekking tot de 
rol van de staat tot reelere proporties terug 
te brengen. Een operatie die noodzakelijk is, 
omdat het niet kunnen vervullen van te 
hooggespannen verwachtingen tot frustra
ties en spanning in de samenleving kan lei
den. Toch moet de vraag gesteld of hier en 
daar toch weer niet formuleringen zijn geko
zen die voedsel geven aan de gedachte dat 
voor alles uiteindelijk de overheid kan wor
den aangesproken. Als ik bijvoorbeeld lees 
(111,1) dat kinderen behoren te kunnen op
groeien onder de voortdurende zorg van hun 
ouders, waarbij geborgenheid, liefde en on
derlinge zorg voorop staan, wekt dat dan 
niet de suggestie dat de overheid bevoegd, 
bereid en in staat is om zelfs de ouderliefde 
te bevorderen? 
Wat algemener: als in de lnle1ding een 
schets wordt gegeven van een maatschap
pij naar de verwerkelijking waarvan gestreefd 
moet worden, suggereert dat dan niet dat 
het met behulp van de overheid mogelijk 
moet worden geacht dat doel te bereiken? 
Het gaat immers om een programma dat het 
overheidsbeleid tot onderwerp heeft. 
Een punt waar wellicht te veel verwachtin
gen worden gewekt is dat van de mogelijk
heid van de burgers om hun problemen zeif 
op te lossen. Er moet - aldus de lnleiding -
voor worden gezorgd, dat andere samenle
vingsorganisaties de plaats kunnen innemen 
welke een terugtredende overheid vrijmaakt. 
De vraag is of deze doelstelling niet teveel 
uitgaat van het reeds voorhanden zijn van 
dergelijke organisaties. Veel van de instellin
gen die voorheen activiteiten ontplooiden, 
die later door de overheid zijn overgenomen 
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of gefinancierd. zijn verdwenen of hebben 
aanmerkelijk aan vitaliteit, actieradius en le
denbestand ingeboet. Wat te doen als na de 
(aankondiging van de) overheidsterugtred 
het vacuum n1et wordt opgevuld? Zijn veel 
van de problemen, waarvan de oplossing 
buiten de overheidssfeer zou moeten wor
den gezocht, niet zo gecompliceerd en veel
omvattend, dat het ter oplossing overlaten 
aan de burgers en hun particuliere samenle
vingsverbanden zelf een simpel abandonne
ren wordt? Een voorbeeld: 
Niet ten onrechte lijkt me, wordt in het 
hoofdstuk Justitie en B1nnenlands bestuur 
als belangrijke oorzaak van de criminaliteits
stijging genoemd de sterk verminderde soci
ale controle. Maar wat te doen als die con
trole niet toeneemt? Het is onaanvaardbaar 
als stimulerend middel daartoe de criminali
teitsbestrijding van overheidswege te ver
minderen. Maar hoe zien de opstellers van 
het programma de relatie tussen terugtred 
en burgerlijke zelfwerkzaamheid? lk lees - in 
hetzelfde hoofdstuk - dat de terugtred geen 
doel is maar middel om tot gespreide verant
woordelijkheid te komen. Is het de bedoeling 
dat de burgers tot het dragen van eigen 
verantwoordeiijkheid worden gedwongen? 
Aanvaardbaar liJkt me dit als het gaat om het 
behartigen van belangen die buiten de 
eigenlijke taak van de staat vallen. Maar n1et 
als het gaat om overheidstaken pur sang, 
zoals het handhaven van de rechtsorde. 

Het versterken van een ten opzichte van de 
overhe1d zelfstandige samenleving vraagt 
ook een andere regelgeving. Deze kan wor
den verminderd, verbeterd of van karakter 
veranderd - aldus de lnleiding. In hoofdstuk 
Ill vindt men de uitwerking hiervan, vooral in 
punt 34. Met de doelstelling kan ik wei in
stemmen; ik vrees echter dat de mogelijkhe
den te rooskleurig worden voorgesteld. Be
scherming van zwakken en handhaving van 
vrijheden kan niet zonder - soms gedetail
leerde - regeling. Vaak zal deregulering 
neerkomen op harmonisatie van wettelijke 
regelingen; uiterst nuttig en noodzakelijk 
maar nauwelijks een bijdrage tot minder 
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overheidsbemoeienis. De omstandigheid 
dat de resultaten van het dereguleringsstre
ven tot nu toe vrij schamel zijn, bewijst hoe 
weerbarstig de materie is. lllustratief IS dat 
onlangs onder het motto 'de overheid op 
afstand' een mediawet is ontworpen die een 
verdergaande regeling van de media bevat 
dan we tot nu toe kenden. Het programma 
zelf vraagt trouwens op veel plaatsen (nade
re) wetgeving. Willekeurige voorbeelden zijn 
tevindenindeartikelen2,5,9, 10, 11, 13, 17, 
28, 29, 32, 43 sub b en e. 
Wat ik hiermee wil zeggen is dat het ver
kiezingsprogramma voor wat betreft de door 
mij vooral bekeken onderdelen, nl. de lnlei
ding en hoofdstuk Ill, te hoge verwachtingen 
wekt omtrent de realiseerbaarheid van de 
gestelde doeleinden. Zeker als men pro
gramma's van andere politieke partijen 
toetst op hun realistisch gehalte, mag van 
het eigen programma hetzelfde ver.vacht. 

Tot nu toe ben ik nauwelijks ingegaan op de 
afzonderlijke artikelen. De ruimte ontbreekt 
om dat alsnog systematisch te doen. Oat 
valt te betreuren omdat juist daarin de con
cretisering van de politieke filosofie uit de 
lnleiding en het algemeen gedeelte van de 
hoofdstukken te vinden is. lk neem aan dat 
in andere bijdragen enige compensatie voor 
dit gebrek geboden zal worden en beperk
me tot de volgende opmerking. 
Op twee plaatsen in hoofdstuk Ill wordt uit
drukkelijk uitgesproken dat wetgeving niet 
nodig is, nl. met betrekking tot het stakings
recht en de euthanasie. Hoewel voor dit 
standpunt goede argumenten te vinden zijn, 
is de consequentie ervan dat de rechter de 
rechtsontwikkeling bepaalt. Oit brengt, zeker 
op het punt van de euthanasie, rechtsonze
kerheid met zich mee. Vooral de artsen, die 
in de dagelijkse praktijk met verzoeken om 
levensbeeindiging worden geconfronteerd, 
zijn daarvan de dupe. lk pleit er dan ook voor 
tach een paging te wagen in de wet de 
grenzen voor de rechter duidelijker aan te 
geven. 

Tenslotte: het programma gaat niet in op de 
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