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OVERHEID EN CHRISTEN-DEMOCRATIE -+-+-+ 

door mr. R. J. Hoekstra 

Mr. R.J. Hoekstra (1941) is sinds 1976 als 
raadadviseur werkzaam op het Kabinet van de 
Minister-President. Voordien was hij enige jaren 
advocaat te Rotterdam. 

Staat en christen-democratie 
(Primaat van het recht) 

Bij het verzoek van de redactie van Christen Democratischc Verkenningcn een artikel 
te schrijven werd mijn aandacht gevraagd voor de discussie in dit blad over de rol van 
de overhcid dd. mei 1983. 
In het aan deze discussie gewijde artikel wordt als vraagpunt onder het hoofd 
staatsbeschouwing geformuleerd: 

'Welk centraal motief geldt voor de over
heidstaak, gelet op de mensbeschouwing: 
gerechtigheid (zie Klapwijk), menselijke 
waardigheid (zie Hirsch Ballin), alge
meen belang, friedliches Zusammenle
ben (zie Kortmann)? 
Hoe verhoudt dit centrale motief zich tot 
voor het CDA herkenbare begrippen als 
solidariteit, gespreide verantwoordeli j k
heiden rentmeesterschap? Is het over
heidsoptreden begrensd naar terreinen of 
meer naar motieven, waarbij in beginsel 
aile terreinen voor haar vanuit een cen
traal motief toegankelijk zijn? Zijn de 
centrale motieven voor overheidsoptre
den algemeen geldend, dus niet specifiek 
christelijk? Is de overheid gerechtigd een 
samenleving te bevorderen die dichter 
aansluit bij christen-democratische denk
beelden (bi jvoorbeeld Ieven in gezinsver-
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band, het keren van een consump
tiemaatschappij, pluriformiteit in plaats 
van commercialisering in de media, etc.) 
of zijn staat en recht heel profane zaken 
juist omwille van de menselijke waardig
heid van iedereen? Is de overheid gerech
tigd zich met de interne organisatie van 
maatschappelijke verbanden in te Iaten?' 

Ik heb behoefte. alvorens op het vraag
punt in te gaan, enige algemene opmer
kingen te maken over het be grip staat. 
Mensen zijn in de christelijke visie geen 
losse naast elkaar staande individuen. Zij 
vormen samen de mensheid. De idee van 
de staat rijmt hiermee niet. De staat is 
niet anders dan een uitdrukking van de 
mensheid ih brokstukken. De staat is er 
nu eenmaal, omdat een homogene mens
heid ontbreekt. Zij legt verbanden aan, 
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waar de mensheid breuken vertoont, zij 
is de kruk, die de mensen nodig hebben. 
omdat zij zelf niet vlug ter been zijn (vrij 
naar Abraham Kuyper in een van zijn 
Stone-lezingen). Vorming van staten en 
het optreden daarvan heeft iets onna
tuurlijks. Juist daarom kan het aanleiding 
geven tot ernstig misbruik van macht 
door de overheid en tot overmoedig en 
zwaar verzet in de samenleving. Hiermee 
is uitdrukking gegeven aan de eeuwenou
de en eeuwenlange strijd tussen gezag en 
vrijheid. De drang naar vrijheid heeft 
altijd het naar despotisme en totalitaris
me overslaande gezag gebreideld. 
'Remota iustitia quid sunt regna nisi mag
na latrocinia': Als de gerechtigheid ver
dwijnt, wat zijn staten dan anders dan 
roversbenden in het groot (Augustinus in 
'De C:ivitate Dei'). 
Thomas van Aquino, aansluitend bij 
Aristoteles en Augustinus, propageert de 
leer van de goede staat, van de goede 
overheid en van het recht. hi j streeft naar 
het evenwicht tussen gezag en vrijheid. 
recht en plicht. de verplichting zich in de 
politieke orde te schikken wordt op de 
waarde van die orde zelf gebaseerd. Een 
visie, die mij sterk aanspreekt. 
Principieel afwijkend van deze gedach
tengang is die van de staatssouvereiniteit 
en de volkssouvereiniteit. Het in stand 
houden van aan het verleden refererende 
illusies, is voor bepaalde staten een van 
de weinige mogelijkheden om hun status 
te handhaven. Het voorop stellen van 
nationale belangen, en een visie op inter
nationale betrekkingen als zouden deze 
vanuit het spel van eigen belangen ge
stempeld mogen worden, een afkeer van 
alles wat de souvereine staat relativeert, 
dit alles is de leer van de staatssouvereini
teit. die in het bijzonder in de politieke 
houding van nationaal denkende conser
vatieve stromingen tot uitdrukking komt. 
De socialistisch/sociaal-democratische 
stroming als erfgenaam van de gedachte 
van volkssouvereiniteit verstrikt zich in 
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de vermenging van gezag en vrijheid. De 
liberale stroming. ook erfgenaam van de 
gedachte van de volkssouvereiniteit. richt 
zich eenzijdig op de vrijheid en legt zich 
neer bij maatschappelijke ontwikkelin
gen zelfs als deze leiden tot atomisering 
van de maatschappij. Deze stroming 
heeft onvoldoende oog voor de noodzaak 
van overheidsoptreden ten behoeve van 
de maatschappij als samenleving in de 
letterlijke zin van het woon.l. 

De in de volkssouvereiniteit belichaamde 
gedachte dat gehoorzaamheid aan het ge
zag, gehoorzaamheid aan zichzelf is. be
hoort te worden verworpen. Ook de idee 
van de staatssouvereiniteit moet om prin
cipiele redenen worden afgewezen. Zij 
introduceert de staat als een mystiek be
grip, een geheimzinnig wezen met een 
wiL een bewustzijn en een doel. In de 
christelijke visie is zij dat niet. In deze 
visie heeft de staat verschillende verschij
ningsvormen. al naar gelang het vermo
gen van de mensen ontbreekt hun eigen 
orde te bepalen. Nimmer is de staat doel 
op zichzelf. 

Christenen gaan uit van een toekomst
verwachting met betrekking tot de staat. 
Deze is meer dan een blauwdruk voor de 
toekomst of een utopie. Die verwachting 
is opgeroepen door gebeurtenissen die de 
christen als een meer dan menselijke 
boodschap ervaart. Een veelvuldig voor
komend misverstand is daarbij geweest, 
dat een beleid voor de toekomst gemak
kelijk op te stellen is, men kon (en kan?) 
immers over duidelijke, bijkans goddelij
ke geijkte standpunten beschikken? Het 
zal duidelijk zijn, dat dit niet het geval is. 
Voor de christen-democraat zal er steeds 
een spanning moeten zijn tussen heilsver
wachting en de politieke blauwdrukken 
voor de toekomst. Zijn eigen politieke 
beleid zal hij steeds toetsen aan de crite
ria, die aan zijn eigen overtuiging worden 
ontleend. 
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Dan komen vragen aan de orde zoals: ming, training binnen bedrijfsleven. De- S1 
wat voor groei moeten wij nastreven? mocratie is geen gelijkheidsmanie, waar- n 
Waarom noem ik de groei (overigens: bij de passieve burger machteloos tegen- sc 
niet aileen in economische zin). Omdat over een centrale macht staat. Het Ieven pi 
de menselijke cultuur nooit afgesloten is, is ook geen proces, bepaald door econo- D 
maar zich steeds verder zal ontwikkelen. mische wetmatigheden. Het economische S1 
De mensen hebben tot opdracht de aar- is een noodzakelijke voorwaarde voor Zl 
de, de wereld te bouwen en te bewaren, het bestaan. le 
dat betekent de wereld exploreren. Zij Inkomen en werk dreigen afhankelijk te et 
ontdekten, ontginden, beoefenden de worden van sterk economische invulling. hi 
landbouw en bouwen de consump- Terwijl de christen-democraat zich juist gt 
tiemaatschappij op. Zij exploreren zich- moet afvragen, of beloning niet ook ge- " zelf door middel van onderwijs, sport. vonden moet worden in extra opleidings- Z< 
creativiteit. mogelijkheden, grote verantwoordelijk- 0' 

De exploratiedrang van de mensen ver- heden, kortom in grotere ontplooiings- dl 
toont twee aspecten. Zij leidt enerzijds mogelijkheden. En werk, moet dat altijd m 
tot vergroting van macht door mid del van betaald werk zijn? Ci 
het ontdekken van land en ru.imte, van Op het terrein van de informatieverschaf- n 
nieuwe kennisgebieden, het consumeren fing wordt duidelijk, dat een efficiente rc 
van genotmiddelen of van informatie. Zij planning, op grond van de thans bestaan- p; 
krijgt toenemende macht over de natuur. de en groeiende mogelijkheden, gepaard Ir 
Zij behoort anderzijds te leiden tot gees- moet gaan met het voortdurend stellen et 
telijke groei. Machtsuitbreiding aileen van de simpele vraag: wat gaan de men- Cl 
leidt tot ontwrichting, vervreemding van sen ermee doen. Ter illustratie herinner hi 
zichzelf en anderen. Beslissingen worden ik aan de vraag van Ghandi, toen hij te 
verreikend, organisatiestructuren worden persoonlijk aanwezig was op het schip w 
complex. De noodzaak van persoonlijk waaruit de eerste telefoonkabel tussen d; 
verantwoordelijkheidsbesef wordt drin- Groot-Brittannie en de V.S. werd ge- bl 
gender. legd: 'Maar wat voor gesprekken gaan 

jullie hier doorheen voeren'. H 
In hoeverre moet de christen-democraat Ul 
de groei in een richting stopzetten terwil- Solidariteit met de mens, verantwoorde- gt 
levan de groei in een ander opzicht? In lijkheid en rentmeesterschap zijn terecht a< 
hoeverre moet hij meer accent leggen op kernbegrippen van de christen-democra- m 
educatieve dan op technologische ont- tie. Zij denkt daarbij niet in filosofie of in VI 

wikkeling'? dogma's. Zij kent geen vaste bewegwij- B I' 
Men kan als christen-democraat niet pre- zering. Zij heeft een verwachting, die zij In 
tenderen politick te bedrijven, als men in poogt voor het beleid van aile dag om te V( 

het handelen de mens op het tweede plan zetten in uitgangspunten voor beleid. Zij 0' 

'' stelt. Stimulering van persoonlijk initia- wil niet een omvorming van de staat in V< 

tieL het bevorderen van creativiteit en christelijke zin. Zij wil ook en juist met di 
fantasie, kennis van de geschiedenis, in- andersdenkenden ruimte en vrijheid dl 
tensivering van zedelijk besef, het oproe- scheppen voor menselijke ontwikkeling. tr 
pen tot een persoonlijk gekozen Ievens- Zij blijft niet hangen binnen zwart-wit- tc 
houding behoort tot het wezen van de schema's. Polarisatie wijst zij af, omdat pi 
christen-democratic. Concreet gaat het deze vasthoudt aan verouderde uitgangs- d; 
hierbij om terreinen als onderwijs, gods- punten en derhalve niet bevrijdt. hi 
dienstige en levensbeschouwelijke vor- g( 
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Staat en overheid zijn gehoren in onge
rechtigheid en warcn aanvankclijk mis
schien helemaal niet zo nodig als men hct 
puhliek heeft wijsgemaakt (Vander Pot
Donner, Handhoek van het Nederlands 
Staatsrecht, lie druk. biz. 151 ). Maar wij 
zijn ervan afhankelijk geworden en zul
len dat hlijvcn. omdat ongerechtigheid 
een gegeven zal blijven. Staat en over
heid zijn naar hun taak gczien echter 
geen statische gegevens. 
Waar de mensen zelf niet in staat zijn hun 
zaken te ordenen en te sturen zal de 
overheid veelal genoopt zijn op te tre
den. Zij zal zich daarhij echter nooit 
mogen identificeren met christen-demo
cratische. sociaal-democratische of libe
raal-demncratische belangen. Met ande
re woorden: de staat zal nimmer een 
partijpolitieke kleur aan mogen nemen. 
In de christen-dcmocratische visie zou dit 
een doorbreking betekenen van de prin
cipiele scheidslijn tussen gezag en vrij
heid. Juist ook andersdenkenden zullen 
te allen tijde hun wijze van mensheschou
wing in de politick en hct bcstaan van aile 
dag tot uitdrukking moetcn kunnen 
hrengen. 

Het overheidsoptreden is begrensd van
uit het motief van de scheiding tussen 
gezag en vrijheid. Bepaalde taken zijn 
aan de overheid toebedeeld vanuit dit 
motief van strikte scheiding van gezag en 
vrijheid. 
Ik wijs op de klassieke grondrechten. die 
in het bijzonder een waarborg hevatten 
van de vrijheid van mensen tegenover 
overheidsoptreden: aan de overheid zijn 
voorts elementaire voorzieningen opge
dragen zoals de defensie van het land en 
de behartiging van de buitenlandse be
trekkingen. Aan haar is exclusief de taak 
toebedeeld bij wet aan een ieder ver
plichting op te leggen zich van bepaalde 
dad en te onthouden ( strafrecht). Voor 
het overige zijn aan haar taken opgedra
gen. die als zorg aan te merken zijn. zoals 
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onderwijs, werkgclegenheid. gezond
heid. 

447 

Nu zegt de Grondwet weinig over het 
motief van de staat. Een preambule 
waarin de uitgangspunten van de grond
wetgever zijn neergelegd. is andcrs dan in 
vele andere staten niet tot stand geko
men. Gerechtigheid, algemeen belang. 
menselijkc waardigheid. friedliches Zu
sammcnleben, het zijn allemaal motieven 
die van tijd tot tijd verschillend van toe
passing zullen zijn. Nimmer zal cchter de 
staat uit naam van een dezer motieven de 
grens tussen gezag en vrijheid mogen 
overtreden op straffe van de beschuldi
ging totalitair van karakter te worden. In 
een democratische rechtsstaat als de onze 
is het optreden op grond van motieven 
als bovengenoemde voorhehouden aan 
politieke partijen. Zodra zij als gezags
drager dee! uitmaken van het conglome
raat staat zullen zij oog moeten hebben 
voor verschillende wijzen waarop inhoud 
kan worden gegeven aan deze begrippen. 
Hetgeen voor de een gerechtigheid is, 
kan voor de ander ongerechtigheid zijn. 
Gezag over mensen kan niet aileen gezag 
van mensen zijn, ook niet van de meer
derheid. Juist de historic toont aan. dat 
zo vaak de minderheid gelijk had~ De 
overheid is dienares van de mens~n. niet 
van deze of gene groepering. 
Met de term 'algemeen belang als over
heidsdoelstelling' kan ik nog het beste uit 
de voeten. Deze vertaal ik dan als zorg 
voor ecn maximale beleving van de vrij
heid en verantwoordelijkheid van iedere 
burger zijn Ieven samen met anderen in 
de samenleving in te richten. Dit bete
kent ordenend optreden van de overheid 
waar verantwoordelijkheid ontbreekt en 
vrijheid afhankelijkheid schept. 
Behartiging van het algemecn belang is 
het immer zoeken naar de beste wijze 
waarop burgers hun vrijheid en hun ver
antwoordelijkheid jegens clkander kun
nen beleven. Christen-democraten heb
ben op dit punt een erfgoed tc bewaken. 
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Jat zij op Je liheraal-conservatieve 
nachtwakersstaat hehhen hevochten. Die 
staat mag nict tcrugkcrcn. ook nict in Je 
vcrmomming van cen nco-conscrvatisme. 
Jat vrijhcid voor sommigcn wil schcppen 
ten hcht1cvc van herstel van economic. 
van welvaart en van waarden en normen 
voor allen. Een elitaire en ideologisch 
gevocde voorhoede. die weet wat goed is 
voor de samenlcving. Joch zonJer die 
samenleving. staat haaks op mijn gedach
te over christen-Jemocratische staat
kunde. 

Mijn keuze voor algemeen helang. niet 
voor gerechtighcid en menselijke waar
digheid. is meer ingegeven door het pre
tentieuze karakter van de laatste hegrip
pen dan dat ik te allen tijde de staat het 
recht zou willcn ontzeggcn deze als uit
gangspunt te hanteren. 
In moticven als gcrcchtigheid en mense
lijke waardigheid zie ik het risico van ecn 
te sturend en richtinggevend optreden 
van de ovcrheid besloten. Yanuit hij
voorheeld een socialistische. communisti
sche en andere strikt ideologische visies 
krijgen dcze hegrippen de pretentie de 
maatschappelijke orde fundamenteel te 
verandercn. De staat wordt partij in de 
maatschappij ten koste van vele deelne
mers a an die maatschappij. De staat 
doordringt aile hoeken en gaten van de 
maatschappij en weet de mens van zich 
afhankelijk in het streven naar geluk en 
vrijheid. Deze afhankelijkheid is vreemd 
- althans hehoort vreemd te zijn- aan de 
christen-democratic. Deze erkent de 
mens in zijn eigen waarde. erkent de 
souvereiniteit in eigen kring. treedt suhsi
diair op ten opzichte van de natuurlijke 
samenlevingsverhanden in de maat
schappij. 
Zelfvoorziening en zelfrcgulering in soli
dariteit met de andere mensen is een 
wezenskenmerk van de christen-demo
craten. Moet dat wezenskenmerk door
dringen in het handelen van de staat. van 
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de overheid? Vanuit mijn gedachte dat 
de staat als hehartiger van het algemeen 
belang kan worden gezien. ben ik tegen 
identificatie van staat en partijpolitiek 
belang. Zo min als ik een socialistische 
staat of liberale staat wil. zolang er nog 
christen-democraten zijn. evenmin wens 
ik een christen-democratische staat zo
lang er nog socialisten en liberalen zijn. 
Ik ken de staat geen beginselen toe. Als 
de belichaming van de eenheid tussen de 
mensen heeft de Staat een moraal: bevor
dercn van de eenheid tussen de mensen. 
nationaal en internationaal. 
Ik propageer daarmee niet. dat de staat 
wordt losgemaakt van de morele orde. de 
algemene menselijke moraal. Het staats
helang als doe! in zichzelf. het !outer in 
machtstermen denken. verwerp ik. Te
meer. daar dit denken in vroeger jaren 
vaak verhuld was met hoge morele en 
godsdienstige argumenten. De goede 
staat houdt rekening met de spannings
verhouding tussen ethiek. het ethisch 
wenselijke en de politieke orde. het poli
tick mogelijke. 
Het politieke hypermoralisme is de hou
ding die in een klein land als het onze met 
een sterk theologiserende en moralise
rende traditie onmiskenhaar de toon aan
geeft. Het uit zich met name in het belij
den van verheven idealen en principes in 
de politick. zowel in christelijke politick 
als niet-christelijke politiekc kring. 

Het zal u duidelijk zijn. dat in de weerge
geven gedachtengang scheiding van kerk 
en staat mij zeer ter harte gaat. In het 
spreken tot de overheid mag de kerk niet 
de suggestie wekken. dat de overheid de 
drager van de idealen der samenleving is 
en deze vanuit een almachtige positie zou 
kunnen verwezenlijken. De kerk hehoort 
te spreken- ook in gewichtige politieke 
zaken- tot de eigen !eden: deze dragen 
de primaire verantwoordelijkheid voor 
de wijzc waarop zij hun overtuiging ver
werkelijkt will en zien in de maatschappij. 



OVERHEID EN CHRISTE~-DEl\10CRATIE 

niet de overheid. 

Hierhoven heb ik reeds gezegd de taak 
van de staat primair als ordcnend van 
karakter aan te merken. Ik wil hiermee 
hepleiten een terugkeer van het primaat 
van het recht over het heleid. 
In de ontwikkeling van de nachtwakers
staat tot en met de verzorgingsstaat dient 
zich voortdurend de vraag aan_ of de 
staat en het recht meer zijn dan aileen 
maar beleidsinstrumenten in handen van 
toevallige meerderheden. Vertcgenwoor
digcn staat en recht niet een zelfstandige 
waarde. die machthehhers hchoren tc 
respecteren. wil hun optreden niet illegi
tiem worden? 
De staat is gehonden aan wet en recht. 
Aan die gehondenheid is in ons systeem 
een principicle scheiding tussen de pu
hlieke en particuliere sfeer inherent. Die 
scheiding is niet ahsoluut. want door tus
senkomst van de wetgever of onder con
trole van vertegenwoordigende lichamen 
kan de overheid de verhoudingen in en 
de ontwikkelingen van de particuliere 
sfeer he.invloeden. 

De binding van het overheidsheleid aan 
recht houdt in dat men in de particuliere 
sfeer hinnen de door de wet gestelde 
grenzen vrij is hij de inrichting van zijn 
persoonlijk Ieven en hij de ordening van 
de onderlinge verhoudingen. De over
heid is gehouden het normatieve kader 
waarbinnen de burgers hun eigen hestaan 
kunnen inrichten. te erkennen en te 
handhaven. De aandacht die de eerbiedi
ging en handhaving van de grondrechten 
en de verhetering en uithreiding van de 
rechtshescherming tegen de overheid in 
de laatste decennia hehhen gekregen. 
wijst erop dat het beginsel dat de burger 
in zijn particuliere sfeer vrij is. algemeen 
als een wezenlijk kenmerk van onze 
maatschappelijke orde wordt aanvaard. 
De overheid moet daarom haar heleid in 
een open en pluralistische samenleving 
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uitvoeren. 
Zij mag de processen en ontwikkelingen 
die zich in de maatschappij voordoen. en 
die de resultaten zijn van het individuele 
handelen van de burgers. wel be.invloe
den en corrigeren. zij kan echter die pro
cessen niet volledig regisseren en dicte
ren. Voor het laatste zou zij de door het 
recht gewaarhorgde vrijheid van de bur
ger moeten opheffen. hetgeen haar juist 
niet is toegestaan. Een open en pluralisti
sche maatschappij waarin sociaal-culture
lc en sociaal-economische factoren in 
voortdurende heweging zijn. zal de over
heid steeds confronteren met ontwikke
lingen die zij niet heeft kunnen voorzien. 
laat staan heheer~en. De grote verschei
denheid en schakering van de uitkomsten 
van de maatschappelijke besluitvorming. 
alsmede de snelheid waarmee die uit
komsten zich wijzigen. maakt een gerich
te be.invloeding en correctie ervan door 
de overheid hij voorhaat moeilijk. Oat 
plaatst de overheid voor een moeilijk te 
overwinnen dilemma. Dit dilemma kan 
worden nntgaan door het ingrijpen van 
de overheid zoveelmogelijk te beperken 
tot een ordening van de randvoorwaar
den waaronder de maatschappelijke bc
sluitvorming tot stand komt. Waar een 
min of meer actieve sturing of correctie 
van hepaalde maatschappelijke ontwik
kelingen nodig wordt geacht. moet die zo 
globaal en indirect mogelijk gehouden 
worden. Met verdergaande en meer se
lectieve ingrepen moet grote voorzichtig
heid worden hetracht. omdat zij een one
venredig zwaar heroep doen op de over
heid. Zij kunnen hovendien in het maat
schappelijk verkeer gemakkelijk tot on
gewenste neveneffecten leiden en tot zo
danige afstemmingsprohlemen tusscn de 
puhlieke en de particuliere sfeer dat 
diepgaander ingrepen nodig blijken. De 
democratische rechtsstaat stelt grenzen 
aan het overheidsbeleid. door dat beleid 
aan wet en recht te binden. en door een 
scheiding aan te hrengen tussen de pu-
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hlieke en de particuliere steer. De schei
ding houdt in dat de uitkomsten van de 
besluitvormingen in de particuliere sfeer 
nimmer als vanzelfsprekend in overeen
stemming met de wensen van de overheid 
zullen uitvallen. Een in gebondenheid 
aan wet en recht opererende overheid zal 
niet de variaties en bet wisselend ritme 
van de particuliere besluitvorming op de 
voet sturend Kuunen volgen. 

Een terugkeer naar bet primaat van bet 
rechL de scheiding tusscn publieke en 
particuliere sfeer betekent m.i. ook. dat 
niet versleten christen-democratischc be
grippen op bet terrein van bet staatsrecht 
hun waarde kunnen herkrijgen. lk denk 
aan de verhouding regering- parlement. 
aan de verhouding overhcid- maat
schappij. 
In de christen-dcmocratische visie is de 
politiekc partij. de fractie in de Twcede 
en Eerste Kamt-r de samenbundeling. 
respectievelijk vertcgenwoordiging van 
mensen. die in een democratische samen
leving vanuit christelijke waarden willen 
Ieven en daarvoor de ruimte willcn heb
ben. Sturing van en ingrijpen in de "eigen 
verbanden' wordt afgewezen. tenzij de 
staat daartoe is gelegitimeerd ter wille 
van de bchandeling van esscntiele belan· 
gen van andere mcnsen. Waarom: bet is 
de afwijzing van een overheerscnde. tota
litairc staat. Het politicke gezag van de 
staat wordt aanvaard door zijn interne 
waarde. De maatschappij. vcrtegenwoor
digd in bet parlement. is souverein in de 
behartiging van de respectievelijke maat
schappelijke belangen. Met Kalma 11 ben 
ik van oordecl dat bet parlement de 
plaats dient te zijn waar het publiek de-

bat over de inzet van centrale maatschap
pelijke conflicten zijn afronding c.q. 
zwaartcpunt vindt. Waar het parlement 
ncen zegt tegen de overschrijding van de 
grens tussen gezag en vrijheid. wijkt de 
overheid. in die situatie functioneel aan
geduid als kahinet. Waar de grens tussen 
gezag en vrijheid voortdurend in bewe
ging is- sluipend is deze de laatste jaren 
verlegd ten nadelc van de vrijheid- is 
een voortdurend krachtig parlement es
sentiele voorwaarde voor de beperking 
van de overheidstaak tot die terreinen. 
waar deze noodzakclijk i). 
De terugtred van de zorgvuldigc en te
rughoudende wetgever ten gunste van de 
beleidsvoerder is m. i. een van de oorza
ken van de bier gcsignaleerde grensver
legging ten nadele van de vrijheid. Wet
geving: in de klassieke zin- hcldcre afba
kening van recht en plicht- moet als 
instrument voor christen-democraten 
niet hebben afgedaan. Hct primaat van 
de economic. politicologie en de sociolo
gic heeft de waarde ervan aan het zicht 
onttrokkcn. Vee! van de bcstaande wet
ten zijn uitdrukking gcwordcn van ccn 
verstrengeling van staat en maatschappij. 
In de praktijk blij~t dat te leiden tot 
afhankelijkheid in plaats van onafhankc
lij khcid van burgers en maatschappij. 
Herstel van bet primaat van het recht zal 
bier zijn heilzame vruchten afwerpen. 

1) De illusie van dr "democrmische swat" ( kanllekeningen hii hetsociaal-democratiH·he 1taats- en democra
tiehegrip): Kluwcr. Devcnter. 1983. 
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