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door dr. G .J. M. van Wissen 

Dr. G.J. M. van Wissen is wetenschappelijk hoofdme
dewerker Staatsrecht aan de juridischefaculteit van de 
Universiteit van Amsterdam. Hij promoveerde in 1982 
op de dissertatie 'De christen-dcmocratische visie op 
de rol van de staat in het sociaal-cconomisch Ieven'. 

Enkele gedachten over de staat 

Graag voldoe ik aan het verzoek van de redactie om een beschouwing te wijden aan 
de staat naar aanleiding van een gesprek over deze materie. weergegeven in Christen 
Democratische Verkenningen nr. 5/83. 
Christenen, niet op de laatste plaats de christen-democraten onder hen. en binnen 
deze groep met name de anti-revolutinairen. ') hebben zich altijd met een zekere 
gretigheid met het verschijnsel staat beziggehouden.Dit vindt in belangrijke mate zijn 
oorzaak in hun enigszins ambivalente houding ten opzichte van de staat. 

Het sterkst leefde dit bij de anti-revoluti
onairen. Heel pregnant is dit weleens 
verwoord door Zijlstra: de staatstaak is 
even essentieel als beperkt. Zo is de staat 
'een schild voor de zwakke'. maar is hij 
ook een permanente bedreiging van de 
vrijheid en de eigen verantwoordelijk
heid; een instelling die demonischl: trek
ken kan aannemen als hij niet binnen de 
perken wordt gehouden. Dit verklaart 
het zoeken van de christen-dem•Jcratie 
naar motieven voor overheid<.,nptreden. 
naar hanteerbare criteria om h bcorvde
len of dit wei of geen staatstaai-- ;~. Met 
name in anti-revolutionaire kring heeft 
nltijd het besef geleefd, vooral onder in
\ I< led van de Wijsbegeerte van de Wets
idt.•c:. <.tat de overheid in beginsel op aile 
terreincn des Ievens mag intervenieren 

mits de overheid hierbij geleid wordt 
door een bepaald motief. Dit centrale 
motief zou als het ware van binnenuit dt 
staatstaak beperken. Over de vraag welk 
motief dit zou zijn. is men het echter 
nooit eens geworden. Was het 'recht en 
gerechtigheid' ( Dooyeweerd. Berghuis) 
(met onderlinge nuances) of 'het schep
pen van ruimte" (Zijlstra) of was het 'het 
scheppen van orde. vrede' (Donner)? Dit 
is de achtergrond van de vraag naar het 
centraal moticf voor het overheidsoptre
den in het redactioneel naschrift bij ge
noemd gesprek (pp. 238/ 239). We ko
men op dit punt in dit artikel nog terug. 

lk wil bij mijn beschouwing uitgaan van 
de vraag wat men als christen in handen 
heeft als men het verschijnsel staat onder 

I) Op\alknd is hct grote aantal voormalige anti-revolutionaircn onder de profcssionck staatsrcchtbcodc
naars in Nederland. 
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de loep neemt. Bestaat er een of zelfs de 
christelijke visie op de staat of heeft men 
slechts een aantal orienterende begrip
pen in handen? Mijn antwoord hierop wil 
ik vervolgens aan de hand van een aantal 
punten nader uitwerken. 

Bijbel en politieke overtuiging 
Met betrekking tot de vraag of er een 
christelijke staatsbeschouwing bestaat. 
hebben de christenen (in het algemeen 
gesproken) in de loop der tijden met 
schade en schande wei iets bijgeleerd. 
Een centrale rol speelde hierbij de veran
derde kijk op de H. Schrift. De Bijbel is 
geen biologic- of geschiedenisboek. maar 
even min een handboek voor politici of 
een leerboek over de staat. De Bijbel is 
verkondiging van het Evangelic. de Blij
de Boodschap. Hij spreekt over de rela
tie tussen God en mens. In het Oude 
Testament legt een volk. in het Nieuwe 
Testament een groep mensen getuigenis 
af van gebeurtenissen waarin zij Gods 
hand hebben ervaren. Dit getuigenis cul
mineert in de verkondiging van het Ieven, 
lijden. sterven en opstaan van Jezus 
Christus. Dit getuigenis. doorgegeven 
door de eeuwen heen, richt zich ook tot 
de mensen van nu. 
Dit karakter van de Bijbel heeft een aan
tal consequenties. De eerste consequen
tie is dat, wanneer een mens gegrepen is 
door Christus, dit zijn hele Ieven, hande
len en denken zal doordringen. ook met 
betrekking tot staat en maatschappij. 
Deze persoonlijke relatie tussen God en 
mens. ook in haar gevolgen voor de visie 
op staat en maatschappij. is nooit ade
quaat en voor eens en altijd in menselijke 
begrippen te vatten. Dit is een tweede 
consequentie. In iedere tijd, in elke situa
tie zullen christenen steeds weer opnieuw 
moeten verwoorden wat het voor hen 
hier en nu betekent volgeling van Chris
tus te zijn. Reflexie op deze relatie tussen 
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God en mens Ievert in eerste instantie 
niet meer op dan een aantal plaats- en 
tijdgebonden 'antropologische noties·. 
elementen van een visie op de mens. 
Deze visie op de mens heeft op haar 
beurt weer consequenties voor de visie 
op staat en maatschappij. welke op haar 
beurt voor de politieke actie nader moet 
worden geconcretiseerd. 
Er bestaat dus een band tussen geloof en 
politick handelen, maar deze band is dun 
en loopt over vele schakC'ls. Men dient 
voorzichtig te zi jn met het predikaat 
'christelijk' voor het uiteindelijk resul
taat. 

Het CDA heeft dit goed begrepen: wat 
deze partij in de politick voorstaat. vloeit 
niet rechtstreeks uit het Evangelic voort. 2) 

In het CDA wordt een groep christenen 
samengebracht welke zich herkent in dit 
antwoord op de oproep, het getuigenis 
van het Evangelic. In het CDA wordt 
men dan ook niet samengebonden door 
het Evangelic. maar door een politieke 
overtuiging, getoetst aan en gelnspireerd 
door het Evangelic. Vanwege het verwij
derd verband tussen Evangelic en con
crete politick is het zuiverder te spreken 
van christen-democratische politick in 
plaats van christelijke politick. Immers 
verschillende politieke benaderingen 
kunnen door het Evangelic gelegitimeerd 
worden. 
Met zijn politieke overtuiging, neerge
legd in het Program van Uitgangspunten, 
heeft het CDA een politieke overtuiging 
en verschilt in dit opzicht niet van andere 
politieke partijen. 

Bijbel en mensbeeid 
De vraag welke bouwstenen voor een 
mensbeschouwing uit het Evangelic zijn 
aan te dragen. is derhalve niet voor eens 
en altijd te beantwoorden. Ik zou de 
volgende elementen willen noemen: 

2) Zic hct Program van Uitgangspunten. met name de toel!chtmg t11j hoofdstuk I. Zeer imtructJciJs ook hct 
rapport \·an de con11nissic Van Verschucr: Grondslag en polilick lwndclen. 
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- Aileen de mens is geschapen naar 
Gods beeld en gelijkenis en hij is daar
mee uniek in de schepping. De aarde met 
alles wat daar op is. is hem gegeven. Hij 
dient deze aarde te bewonen en te bewer
ken tot meerdere eer en glorie van God 
en daarmee tot ontplooiing en verrijking 
van zichzelf. 
- Het feit dat aile mensen kinderen van 
God zijn overschaduwt volstrekt en prin
cipieel aile verschillen tussen mensen. 
- De mens heeft als een met verstand en 
vrije wil begaafd wezen een onver
vreemdbare primaire verantwoordelijk
heid voor zichzelf. 
- De mensen zijn als kinderen van een 
Vader ook verantwoordelijk voor elkaar. 

Het bovenstaande spreekt over de 'gran
deur' van de mens. Het leidt tot een 
optimistische visie op de mens: de unieke 
mens die zichzelfmoet kunnen zijn en 
zich moet kunnen ontplooien samen met 
de anderen. Het is vooral deze visie die in 
de zestiger en zeventiger jaren opgang 
deed. 
Sedertdien is er weer- naar ik me en te 
kunnen constateren- wat meer oog voor 
wat de Bijbel oak leert over de mens. nl. 
dat hij in zonde is gevallen en geneigd is 
tot het kwade. Er komt weer wat meer 
oog voor de erfzonde, het 'vitium origi
nis'. een be grip dat lange tijd door vel en 
als achterhaald en enigszins belachelijk 
werd afgedaan. Het woord 'erfzonde · 
kan inderdaad misverstanden oproepen: 
zonde kan slechts in vrijheid worden be
gaan en niet worden overgeerfd. Het be
grip wijst echter op de fundamentele ge
brokenheid in het menselijk bestaan: 
schuld, afkeer van God, reizen met de 
mens mee door zijn geschiedenis. Mede 
door de ontwikkelingen in de psychiatric 
werd het zondebesef verdrongen en daar
mee de noodzaak van verlossing. In vele 
rooms-katholieke kerken (hierover kan 
ik enigszins oordelen) werd het H. Misof
fer tot een 'bijeenkomst'. een 'viering' 

CHRISTEN DEMOCRATISCHE VERKENNINGEN 6/S-l 

27S 

waarin Christus, 'die onvergetelijke mens 
uit Nazareth' !outer werd voorgesteld als 
het goede voorbeeld ter navolging enter 
inspirering. Zoals gezegd, er lijkt weer 
wat meer besef te komen voor de 
overweldigende realiteit van de zonde en 
daarmee voor de bittere noodzaak van 
verlossing. voor de eeuwige strijd tussen 
goed en kwaad. welke strijd niet primair 
tussen mensen woedt. maar in elk men
senhart. 
Het is dus niet aileen 'grandeur'. maar 
ook 'misere'. De mens is 'ni ange ni 
diable', maar een mengeling van beiden. 
Dit lijkt mij de grondnotie van het chris
telijk mensbeeld. 

Het mensbeeld en de visie op staat en 
maatschappij 
Vanaf het moment dat de mens over zijn 
bestaan kon reflecteren. worstelt hij met 
de vraag waar het kwaad vandaan komt. 
Is de mens het willoze slachtoffer van de 
kosmische strijd van de goden van het 
Iicht en de duisternis, zoals in de Mithras
godsdienst? Of ligt de oorsprong van het 
kwaad in de stof. zoals de oude Grieken 
meenden? Tot op de dag van vandaag 
heeft de mens de neiging om de oor
sprong van het kwaad buiten zichzelf te 
zoeken. Een hedendaags duidelijk voor
beeld is het marxisme-leninisme. De 
mens is van nature goed. Het zijn de 
maatschappelijke omstandigheden die de 
mens Iaten ontsporen. Wanneer de pro
duktiemiddelen gesocialiseerd zijn en 
daarmee principieel de uitbuiting van de 
ene mens door de andere terzijde is ge
steld. zal een nieuwe. goede. altrui'stische 
mens opstaan. 
Wanneer men echter uitsluitend van het 
goede in de mens uitgaat. werpt men 
geen dam op tegen het kwade. Wanneer 
dan, zoals ook in Oost-Europa. criminali
teit. corruptie. machtsmisbruik etc. niet 
af-. maar juist toenemen. heeft men hier
voor geen ideologische verklaring. Wie 
onder het socialisme nog verkeerd han-
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delt is niet normaal: in dat geval rest 
slechts dwang of de psychiatrische kli
niek. 
Ook het marxisme-leninisme is een kind 
van de Yerlichting. Hierin stond de met 
rede en vrije wil begaafde mens in het 
middelpunt. De rede. de ratio zal aile 
geheimen ontsluieren. er is geen (bijzon
dere) open baring nodi g. De mens is van 
nature goed. Het is een optimistisch 
mensbeeld dat de Verlichting huldigt. 
Wanneer de mens verkeerd handelt komt 
dit door maatschappelijke omstandighe
den( 'le bon sauvage ·) of door onwetend
heid. In het laatste geval moet hij worden 
voorgelicht en opgevoed. In de Yerlich
ting ligt dan ook de oorsprong van de 
andragologie en het vormingswerk. 
Zowel het liberalisme als het democra
tisch socialisme dragen in hun mensbe
schouwing sporen van de Yerlichting. 
Welke consequenties kan men trekken 
voor de inrichting van staat en maat
schappij uit het christelijk mensbeeld? 
Laat ik er enige noemen. De mens moet 
de mogelijkheid hebben om primair ver
antwoordelijkheid te dragen voor het 
eigen bestaan. Yoor degenen die hier 
niet of slechts gedeeltelijk toe in staat 
zijn dient de gemeenschap verantwoor
delijkheid te nemen. Dit laatste dient 
echter zo te geschieden dat de mens gesti
muleerd wordt zo spoedig mogelijk en zo 
vee! mogelijk weer op eigen benen te 
staan. 
Het is deze notie die in de rooms-katho
lieke sociale leer haar uitdrukking heeft 
gevonden in het subsidiariteitsbeginsel. 
In de rapporten van de Wereldraad van 
Kerken komt deze notie naar voren in 
het be grip 'responsible society'. een 
maatschappij die verantwoording neemt 
en geeft. 1

) Hier is gesproken van de 
mens. maar het geldt evenzeer voor de 
gemeenschappen. verbanden waarin hij 
participeert _ 
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Juist aan die tweeslag: verantwoording 
nemen en geven. he eft het de afgelopen 
decennia in Nederland ontbroken. Steeds 
meer verantwoordelijkheid is van men
sen weggenomen. Aan deze ontwikkeling 
lag- bewust of onbewust- het mens
beeld ten grondslag van de goede mens 
die door de maatschappelijke omstandig
heden in het nauw wordt gebracht. Zo 
heeft de staat structureel en in verregaan
de mate de zorg en verantwoordelijkheid 
van individuen en hun gemeenschappen 
overgenomen in de overtuiging dat waar 
de ergste zorg voor het bestaan was weg
genomen. de mens zich vrij en goed zou 
kunnen ontplooien. Doordat hierbij ai
leen werd gebouwd op het goede in de 
mens en de eigen verantwoordelijkheid 
werd ondermijnd ontstond er wijd en zijd 
een profiteursmentaliteit: 'halen water te 
halen valt. die doet het ook'. Waarom 
nog werken als het verschil tussen wer
ken en niet-werken maximaal enkele 
tientjes bedraagt? Als de band tussen 
Justen en lasten wordt doorgesneden en 
de solidariteit wordt overspannen, ont
staat het zwarte circuit. Zo kan ik door
gaan. Niemand wil terug naar de keihar
de maatschappij van de vorige eeuw, 
maar nu zijn we de andere kant doorge
schoten. Verantwoording geven en ne
men. Geef verantwoordelijkheid, maar 
'pin' (om dit modewoord maar te gebrui
ken) de mens vast op die verantwoorde
lijkheid, maar overbelast hem niet. Laat 
het verband zien tussen Justen en Jasten, 
versterk het profijtbeginsel etc .. Stevers 
spreekt in dit verband van de noodzake
lijke keuze tussen 'Iokken of dwingen' 4

) 

Waar geen rekening gehouden wordt met 
de aard van de mens rest slechts dwang: 
het omsingelen van de bouwplaats op 
zoek naar zwartwerkers, of de sociale 
rechercheur. 
Het christelijk mensbeeld neen ook ge
volgen voor de visie op de macht in sa-

3) Zic hicrvoor II. M. de Lange. De gestalte van een t·crantwoordelijke maatschappij, Amsterdam I 9o6. 
--\) Th.A. Stcvcrs. Na Prin.1;esdag in de Vo/kskrant, LcideniAntwerpen 1979. p. 92. 
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menleving en staat. Deze macht dient 
gespreid te worden om positieve en om 
negatieve redenen. Aan de ene kant is 
iedere mens in.beginsel meeverantwoor
delijk voor water in de samenleving. 
staat. gebeurt. Dit is de positieve red en. 
De negatieve reden is dat macht corrum
peert. Daarom dient accumulatie van 
macht te worden tegengewerkt. Er 
dienen controles te worden ingebouwd. 
Er dient een systeem te zijn van "checks 
and balances·. Een open maatschappij 
met vrije media is in dit kader zeer be
langrijk. Het lijkt allemaal zo voor de 
hand te liggen. De noodzaak van een 
machtspluralisme wordt men zich scherp 
bewust als men nader kennis maakt met 
een totalitaire staat: achter elk loket. ach
ter elk formulier, achter elke hoek grijnst 
hetzelfde gezicht van de almachtige staat. 

Vaak wordt aileen de staat gezien als 
potentiele be lager van bet machtsplura
lisme. Dit is niet juist. De zorg voor 
machtsspreiding. de strijd tegen ongecon
troleerde samenklontering van macht is 
de zorg van heel de samenleving. ook met 
betrekking tot die samenlcving. lk wijs in 
dit verband op het volgende. Mensen zijn 
in een samenleving op velerlei wijze met 
elkaar verbonden in talrijke gemeen
schappen. Deze gemeenschappen organi
seren mensen op grondslag van een be
paald aspect. Dit aspect bepaalt de doel
stelling van bet verband en daarmee zijn 
grenzen. Dit voor de hand liggende gege
ven wordt de laatste tijd steeds meer uit 
het oog verloren. Laat ik een aantal voor
beelden noemen. welk aantal met weinig 
moeite valt uit te brei den. 
Tijdens de discussie over de abortuswet
geving is over deze wetgeving heftig bin
nen de FNV gediscussieerd. Dit heeft tot 
vee! onderlinge aanvaring. maar vooral 
tot veel frustratie geleid. Heel begrijpe
lijk. want in een vakbond worden mensen 
op een andere noemer samengebracht. 
Ik denk aan de discussie over het demon-
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streren van soldaten in uniform tegen de 
kernbewapening. Natuurlijk mag iemand 
hiertegen demonstreren als staatshurger. 
Hij mag dit niet als soldaat omdat het 
Ieger ondergeschikt behoort te blijven 
aan de politick. 
Een ander voorbeeld is het Haagse 
ziekenfonds Azivo. dat geld van zijn !e
den aanwendt voor een actie tegen de 
kruisraketten. 
Een laatste. tragisch voorbeeld vormen 
de kerken. Ik heb zelf de frustratie erva
ren in kerkelijke bijeenkomsten waarin 
gediscussieerd werd over het al of niet 
plaatsen van nieuwe kernraketten. Men 
wordt niet in de kerk bijeengebracht om 
te oordelen over concrete politieke beslis
singen. Ik denk aan de nu weer op han
den zijnde acties in kerkelijk verband 
tegen de zogenaamde juli-kortingen op 
de sociale uitkeringen. waarbij o.a. de 
opvatting wordt verkondigd dat de zorg 
voor het financieringstekort maar een la
gere prioriteit behoort te krijgen. 
Wanneer verbanden stelselmatig hun 
grenzen overschrijden en zich bezighou
den met zaken ~hoe belangrijk ook ~ 
voor de behartiging waarvan zij niet zijn 
opgericht. vormt dit een bedreiging van 
het machtspluralisme. zo·n ontwikkeling 
draagt totalitaire trekken in zich. Het 
eindstation van deze ontwikkeling ziet 
men in een land als de DDR waar staat 
en maatschappij elkaar nagenoeg 
overlappen. Waar de verbanden aileen 
nog maar functioneren als verlengstuk
ken van het systeem en geen eigenstan
digheid meer bezitten (zo heeft ieder ver
band daar. van 'Kleintierzuchtverein' tot 
postzegelclub al geprotesteerd tegen de 
'Nato-Hochrustung '). 

Motieven voor overheidsoptreden 
Het christelijk mensbeeld heeft dus con
sequenties voor de inrichting van staat en 
maatschappij. Zijn er nu uit het Bijbels 
getuigenis begrippen af te leiden ~of is 
dit wellicht een be grip~ die kunnen fun-
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g:eren als innerlij ke g:rens voor het over
heidsoptreden '? 
Heel vaak wordt "de behartiging: van het 
algemeen belang:· aangevoerd. Dit is in
derdaad de taak van de overheid. maar 
dit brengt ons niet verder daar dit begrip 
een formeel en geen materieel bcgrip is. 
De overheid dient aile zich aandienende 
belangen te harmoniseren op grond van 
bepaalde criteria. De overheid mag: een 
bepaald belang wellaag waarderen. maar 
niet principieel negeren. De uitkomst van 
dit afwegingsproces is het alg:emeen be
lang:. 
Politieke partijen verschillen onderling 
door hun afwegingscriteria. Hier wordt 
ook het verschil duidelijk tussen een poli
tieke partij en een actieg:roep. Een ac
tiegroep staat de behartiging voor van 
een speciaal deelbelang. Een politieke 
partij staat voor de behartiging: van aile 
open bare belangen volgens een bepaalde 
waardenschaal. Een actiegroep die zich 
presenteert als politieke partij loopt dan 
ook op den duur vast. Daarom zijn een 
Boerenpartij en een Middenstandspartij 
na verloop van tijd verdwenen en is een 
Vrouwenpartij nooit van de grond geko
men. Ook de CPN zal merken dat het 
feminisme- dat in het nieuwe beginsel
program op een lijn is g:esteld met het 
marxisme- in tegenstelling tot het marx
isme niet als integ:raal toetsingscriterium 
voor de politick kan functioneren. Het 
CDA noemt in zijn Program van Uit
gangspunten. op basis van het Bijbels 
getuig:enis vier kernbegrippen als toet
singscriteria voor het overheidshandelen: 
g:erechtig:heid. sol idari teit. gespreide ver
antwoordelijkheid en rentmeesterschap. 
Deze vier begrippen vormen het raam
werk van de politieke overtuiging van het 
CDA. De relatie van deze vier begrippen 
met het Bijbels g:etuigenis en het christe
lijk mensbeeld is evident. Een andere 
vraag is echter of deze kernbegrippen een 
innerlijke grens geven aan het overheids
optreden. met andere woorden of het 
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overheidsoptreden is gelegitimeerd als 
het zich maar op ccn of meer van deze 
begrippen kan beroepen. 
lk denk dat dit slechts in zeer. zeer be
perkte mate het geval is. Op de eerste 
plaats. wat is de VL!Iling van deze begrip
pen'? De staat moet het algemeen belang 
behartigen onder het oog:merk van de 
gerechtigheid. Ecrlijk g:ezegd. wat wect 
ik dan nog? In concreto is er een heel 
verschillende politick te voeren met een 
beroep op gerechtigheid. 
Op de tweede plaats speelt hct onderling: 
gewicht van deze begrippen een grote 
rol. Gerechtigheid. solidariteit kan snel 
op gcspannen voet komen te staan met 
gcspreide verantwoordelijkhcid. Bij ecn 
eerlijk en open luistercn naar hct Bijbcls 
getuigenis kan men toch tot zeer verschil
lende politieke uitkomsten komen. Het 
Bijbcls g:etuig:enis biedt slechts een g:rof
mazig toetsingskader. 
Op de derde plaats kan men naast deze 
vier genoemde begrippen nog: reeksen 
andere waarden zetten. allemaal met een 
duidclijke Bijbclse legitimatie als vrij
heid. menselijke waardigheid. maar ook 
ruimte. vrede. orde. 
Geen enkel begrip biedt op zich voldoen
de houvast om de staat binnen de pcrken 
te houden. La at staan dat er een centraal 
motief is voor het overheidsoptreden. AI 
dezc begrippcn zijn waarschuwingsbor
den en richting:wijzers bij een voort
durende bezinning op de politieke en 
maatschappclijke werkelijkheid. in 
gesprek met elkaar. met andere christe
nen. de kerken en de rest van de samen
lcving. Aileen zo valt steeds weer in con
creto te vinden waar de taak van de staat 
ligt en waar deze zijn grenzen heeft. 

Het doorzetten van de eigen politieke 
overtuiging in een pluriforme samenle
ving 
De laatste vraag die ik in deze bijdrage 
onder ogen wil zien is de volg:ende. Mag: 
het CDA zijn politieke overtuiging. ge-
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voed uit velerlei bron, getoetst aan en 
ge"inspireerd door het Evangelic. via de 
politick opleggen aan anderen? 
Hier liggen nogal wat moeilijke vragen. 
Nederland ontwikkelt zich in hoog tempo 
tot een post-christelijke samenleving. De 
onkerkelijkheid groeit, terwijl ook de 
komst van grote groepen mensen naar 
Nederland met ccn andere culturele en 
levensbeschouwelijke achtcrgrond hier
bij een rol speelt. Bij aile politieke ver
schillen in de vorigc ceuw en in de eerste 
helft van deze eeuw had men toch 
overwegend een christelijke achtergrond 
gemeen. Dit is snel aan het verdwijnen. 
Hier ligt een probleem dat zich voor het 
eerst in onze bcschavingskring aan het 
eind van de Middeleeuwen heeft gemani
festeerd: hoe kunnen mensen met een 
verschillende levenbeschouwelijke ach
tergrond in vrede met elkaar Ieven? 
Heeft levensbeschouwelijke 'dwaling' 
recht van bestaan? Na decennia van ver
bitterde godsdienstoorlogen legde men 
zich noodgedwongen bij het gegeven van 
een levensbeschouwelijk verdeeld (maar 
nog wei christelijk) avondland neer. 
Deze situatie zien we in onze tijd posi
tiever: het is een onvervreemdbaar ele
ment van de menselijke waardigheid om 
in beginsel naar het eigen geweten te 
kunnen Ieven. Iedere mens heeft een 
'heilige kern' die door anderen. door de 
staat, dient te worden geerbiedigd. Hier
in vinden de zogenaamde 'klassieke 
grondrechten' hun oorsprong. 
In een levensbeschouwelijk pluriforme 
samenleving kunnen we aileen in vrede 
Ieven als we de laatste vragen van het 
menselijk bestaan uit de politick houden 
(of God bestaat wordt niet in de politick 
beslist). De tweede voorwaarde is dat in 
een samenleving de noodzaak wordt in
gezien, en dcrhalve de bereidheid be
staat, om er gezamenlijk uit te komen, 
ook bij problemen die diep in de levenso
vertuiging liggen verankerd. 
Het duidelijkste voorbeeld uit de afgelo-
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pen jare is het abortusvraagstuk. Ook ik 
meen dat abortus moord is. En toch. 
waar eerlijkc overtuigingen tegenover el
kaar staan, moet ccn compromis worden 
gevonden. Ik kan dan ook niet meegaan 
met degenen die een categorisch verbod 
eisten. 
Ontbreekt de wil om in de politick tot 
een zekere consensus tc komen over de 
waarden in de samenleving. dan verwordt 
de staat tot een wisselkantoor van druk 
en tegendruk en wordt de minderheid 
door de meerderheid geestelijk ge
knecht. Natuurlijk mag en moet iedere 
politieke partij opkomen voor eigen 
waarden en deze proberen te realiseren 
in de politick. Voorwaarde is echter de 
bereidheid tot het zoe ken van een zekere 
consensus en van het compromis en der
halve het ontzien van het geweten van 
anderen. Wanneer een partij, zoals het 
CDA m.i. terecht doet, huwelijk en gezin 
hoog in het vaandel voert, dan heeft deze 
partij het recht om. binnen de boven 
aangegeven grenzen. er naar te streven 
dat deze instellingen in wetgeving en be
stuur worden ondersteund en beschermd 
en heeft zij het recht om te proberen 
wetgeving te voorkomen die hieraan af
breuk doet (zoals een regeling voor twee
verdieners die aileen geldt voor gehuw
den omdat deze gemakkelijker zijn op te 
sporen dan samenwonenden!). 

De staatstaak is niet voor eens en altijd 
vast tc stcllen. Motieven voor overheids
optreden zijn maar van betrekkelijke 
waarde. Esscntieel voor het binnen de 
perken houden van de staat lijkt mij hct 
gegeven van een open samenleving. 
doordrongen van de noodzaak van een 
machtspluralisme, waarin gewaakt wordt 
ook over eigen grenzen. Een samenle
ving en een politick waarin de principiele 
bereidheid bestaat tot het zoe ken van een 
consensus en waar het compromis niet 
wordt geschuwd. 


