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door prof. mr. A.M. Donner 

ProF mr. A.M. Donner is hoogleraar Staatsrecht aan 
de R. U. Groningen. 

Over staatsbeschouwing 

In no. 5 van de vorige jaargang (biz. 220 e. v.) is de tekst opgenomen van een gesprck 
over 'de rol van de overheid'. In een nabeschouwing zegt de redactie dat haar de 
sleutelvraag lijkt te zijn, 'hoe de overheid haar rechtstaak vervult op een wijze. die 
aansluit op de menselijke verantwoordelijkheid. zoals die zich in onze huidige 
samenleving kan manifesteren'. Zelf vindt zij die formulering ook niet duidelijk. want 
zij laat de algemene vraag in vijf vragen uiteen vallen. De tweede betreft de 
staatsbeschouwing en om het de lezer makkelijk te maken haal ik de tekst ervan nog 
eens aan. Cursief gedrukt stel ik dan meteen maar de vragen. die deze vraag bij 
mij oproept. 

'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
bcn (zie Kortmann). Waarop berust de 
v66ronderstelling dater een centraal mo
tief voor de overheidstaak geldt; waarom 
'Reidt' dat motief 'gelet op de mensbe
schouwing' (die in het voorgaande vraag
punt al van centrale betekenis is ver
klaard)? Zijn a! die 'centrale' zaken niet 
een pof.?illf.? om de zaken te vereenvou
dif.?en? 
Hoc verhoudt dit centrale motief zich tot 
voor het CDA herkenbare begrippen als 
solidariteit, gespreide verantwoordelijk
heid en rentmeesterschap? Leuke vraag! 
Hoe schuifje zulke gemeenplaatsen als die 
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motieven in elkaar met zulke gemeen
plaatsen als die 'voor het CDA herkenba
re begrippen'? (Zij zijn voor mij herken
baar omdat het CDA zeal eerder heeft 
gebezigd, maar oak daarna- of mis
schien: juist daarom- heb ik er nag niet 
veel houvast a an.) Dat lijkt mij een ab
stracte denkoefening, die ieder op eigen 
wijze kan volbrengen, maar die tot niets 
verplicht. 
Is het overheidsoptreden begrensd naar 
terreinen of meer naar motieven, waarbij 
in beginsel aile terreinen voor haar vanuit 
een centraal motief toegankelijk zijn. 
Gezien het voorgaande is het de bedoeling 
dat de terreinen-leer wordt verworpen. 
Dat is waarschijnlijk terecht, maar wat 
komt er voor in de plaats? Of komt er 
niets voor in de plaats? 
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Zijn centrale motieven voor overheids
optreden algemeen geldend, dus niet spe
cifiek christelijk? Is die onderscheiding: 
algemeen geldend- specijiek christelijk, 
we! aanvaardbaar? Neemt de christen 
daarmee soms een onderscheiding over. 
die hem door anderen is aangepraat? 
Is de overheid gerechtigd (gerechtigd?. 
Door wie of wat?) een samcnleving te 
bevorderen die dichter aansluit bij chris
ten-democratische denkbeelden (bij 
voorbeeld Ieven in gezinsverband. het ke
ren van de consumptiemaatschappij. plu
riformiteit in plaats van commercialise
ring in de media. etc.) Een rare grabbel
ton! Is dat nu representatiefvoor de chris
ten-democratische denkbeelden? Hier val
len wii uit het algemene in het concrete. 
Niet ren onrechre. Of zijn staat en recht 
heel profane zaken juist omwille van de 
menselijke waardigheid van iedereen? 
Het is prettig dat in deze vragen over 
'staatsbeschouwing · het hegrip staat al
thans een keer wordt genoemd. Gaan wij 
met die 'heel profane zaken juist omwille 
van de menselijke waardigheid" niet een 
kant op, waarje als christen maar beter 
over menselijke 'waardigheid' kunt 
zwijgen? 
Is de overheid gerechtigd zich met de 
interne organisatie van maatschappelijke 
verbanden in te Iaten?' Dit is na aile 
voorgaande erg abstracte vragen opeens 
een concreet prohleem. (Over wat 'intern· 
is, valt uiteraard nag we! te twisten, maar 
ala!) Eindelijk enig houvast, al zullen ve
len het vraagstuk niet zo erg belangrijk 
vinden. 

Zou het aan het partij-politieke kader 
liggen. dater meteen maar over (het 
centrale motief van) de overheidstaak 
(staatstaak) wordt gesproken? Die taak is 
nl. wei mooi voor te stellen en kan dus 
goed als een rechtvaardiging van staat. 
politieke partijen, bureaucratic dienen. 
Doch zou het niet nuchterder zijn om te 
beginnen met de vraag wat de staat (de 
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overheid) is en doet in plaats van wat hij 
zou behoren te zijn en te doen? Doet 
men dat, dan komen er dingcn aan de 
or de, die niet zo prettig in het gehoor 
liggen: heerschappij, de baas zijn, las ten 
opleggen, zeggen: ga! en hij gaat, of kom! 
en hij komt. 
Het is waar, dat dat heersen- als het 
goed is!- wordt gebruikt om te beschcr
men en om te richten en te rechten. Doch 
wij weten ook dat constructies als de 
rechtsstaat en de democratic nodig zijn 
om de heerschappij te beteugelen en in 
aanvaardbare vormen te houden. Ieder 
kan nagaan wat daarvan terecht komt; 
trouwens zelfs als wij de heerschappij van 
het recht of de zelfregering door het volk 
totaal zouden verwezenlijken, dan blijft 
het nog een penibel geval. Met welk 
recht zegt de overheid ons wat recht is? 
In naam van wie legt men mij de heer
schappij van het volk op? 
Hoeveel verstandelijke redeneringen zijn 
era! niet gehouden. om die overheid en 
staat met gerechtigheid, algemeen belang 
enz. te verklaren en te rechtvaardigen. 
Logisch is er soms geen speld tussen te 
krijgen en lijkt het alsof wij die staat en 
overheid wei zouden moeten willen als zij 
er al niet levensgroot waren. En toch 
overtuigen al die gladde verhalen maar 
half. want de werkelijkheid is niet zo. 
Zelfs de verzorgingsstaat. die als sociale 
rechtsstaat zo onberispelijk lijkt dat zelfs 
onze kerkvorsten ervan gecharmeerd 
zijn, is per sal do heerschappij. De over
heid dwingt ons niet meer met sabels en 
bajonetten tot de noodzakelijke gehoor
zaamheid. Die gehoorzaamheid k66pt 
zij, door ons in de rij te zetten met subsi
dies, uitkeringen en bijdragen (die zij 
eerst betalen Ia at). Geef ons uw stem en 
wij belasten ons met uw verzorging! In 
aile verhalen over staatstaak en over
heidsbemoeiing, waarmee het politick 
gezag en zijn ambtelijk apparaat zichzelf 
en hun 'beleid' rechtvaardigen en het 
prettig trachten te houden, zit naast vele 
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elementen van waarherd ook een element 
van oplichterW). Wie zingen: 'De staat 
verdrukt. de wet is logen' zijn op een 
doodlopende weg. maar niet omdat zij 
hun ogen in hun zak zouden hebben. 
De benauwende paradox is dat zulke 
vreesaanjagende heerschappij nodig 
blijkt om ons zonder vrees te Iaten be
staan. samenleven en onze gang te gaan. 
Door de overmachtige- noem hem Levi
athan of Big Brother- moe ten de mach
ten die ons bedreigen in toom gehouden 
en onder een gezamenlijke leefregel ge
steld worden. (Tussen staten noemen wij 
dat: afschrikking.) De paradox gaat, ge
lukkig. nog verder: opdat de heersers. de 
machtigen. 's nachts rustig kunnen slapen 
en niet voor een staatsgreep of revolutie 
behoeven te vrezen. moeten zij fatsoen
lijk en zorgzaam heersen. Als de overhe
den het door hen bevolen recht niet zelf 
eerbiedigen en handhaven, dan onder
graven zij hun eigen gezag en zetten hun 
heerschappij op losse schroeven. Zij kun
nen ons een beetje vertrouwen op voor
waarde dat zij zelf te vertrouwen zijn. 
(En dan nog scheppen zij privileges voor 
zichzelf: Konden u en ik onze schuldena
ren maar even effectief aanpakken als de 
fiscus: bij faillissement gaat de staat voor; 
de overheid dringt in onze huizen door 
met een gemak. waarmee wij zelfs bij 
onze familie niet altijd binnen komen. 
Verhalen genoeg om dat allemaal te ver
klaren. maar zeg niet dat heerschappij 
een zaak van het verleden is.) Vanwege 
die paradoxen komt er wat perspectief in 
de zaken. maar het is en blijft een krom 
geval. Wij Ieven in een gebroken wereld. 
Het Westen heeft een beschaving ver-
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worven (u kunt het bij Karel de Grote 
Iaten beginnen. maar ook verder terug
gaan: naar Jeruzalem. Athene en Rome) 
waarbij de heerschappij is veredeld tot 
overheid en staat. Wie naar andere we
relddelen kijkt. ziet dat daar de heer
schappij echt heerschappij is gebleven 
(het algemeen menselijk patroon). Daar 
zijn Leviathan en Big Brother realiteiten 
van elke dag. Maar die beschaving is ons 
niet zomaar in de schoot geworpen; wij 
hebben er voor moeten inleveren. Ter
wijl elders de heerschappij natuurlijk of 
vanzelfsprekend lijkt omdat daar het reli
gieuze. het zedelijke, het rechtelijke en 
het politieke ongescheiden zijn gebleven 
en daardoor aan de heerschappij zin en 
gestalte verlenen (niet slechts bij primi
tieve volken; let maar op de Islam). heb
ben wij geleerd om die vier te onder
scheiden en zijn daardoor tot de staats
vorm gekomen. die juist geen kosmisch 
verband is maar een beperkt verband van 
politiek-rechtelijke aard naast andere 
verbanden en activiteiten- in zekere zin 
een erkenning (maar hoe!) van de gebro
kenheid van het Ieven. 
In zekere zin! Want men kan de staat en 
zeker de democratische rechtsstaat ook 
zien als produkt van het jagen achter de 
mythe van de bevrijding aan- de mythe 
die het Westen sinds Renaissance en Yer
lichting lijkt te beheersen2

). De christen 
kan die mythe zien als een geseculari
seerd en seculariserend verhaal. ontleend 
aan het Ieven vanuit de Verwachting en 
het 'staan in de vrijheid, waarmec Chris
Ius u vrijgemaakt heeff. 
Hoe dit ook zij. wij hebben er staat en 
overheid mee gemaakt tot de instrumen-

I) I"nwijl ik dit >chrijf. komt mij cen foto van de winnaar der eer>te voorvcrkiezing in de V.S. onder ogen. 
IIi j is afgehecld onder cen groot plakkaat 'Johs for all Americans. Vote Mondalc · . .lc moct maar dun en' 
Ecn hank of vcrzckcring>maatschappij. die zulke reclame maakt. krijgt last met het 0.1\1. 

2) .lk ontlcen de uitdrukking aan Northrop Frye. The Mrth ofDelir·er<IIICe. 19S3. die dit verhaal zict als 
hcpalcnd voor de >tructuur van de Westersc literatuur en daarmee van onze voorstellingen (imagina
tion). Hij ziet die 'liherale' mythc in voortdurende strijd of spanning met wat hij noemt 'The nwth ol 
concern· de mvthc van onze hctrokkenhcid. hroedersehap. wederkcrige afhankelijkheid. hct vcrha<tl van 
hct hehoud. Ik vond hct vcrhelderend voor de culturele achtergronden. 
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ten van onze bevrijding- van de kerkelij
ke macht, van de vorstenmacht, van eco
nomische en sociale machten- zo dat zij 
op den duur het voertuig van onze bevrij
ding en tenslotte als 't ware die bevrijding 
zelf zijn geworden. En dan blijkt die 
mythe der bevrijding een mythe te zijn en 
wei een zeer gevaarlijke- want die.be
vrijding van andere machten heeft de 
macht niet vernietigd. maar haar overge
nomen en geconcentreerd bij de staat. 
Wij zeggen wei dat de staat vermaat
schappelijkt en zijn macht genationali
seerd of gedemocratiseerd is, maar is het 
resultaat niet dat de maatschappij versta
telijkt en dat wij niet zozeer participeren 
in het staatsleven alswel dat de staat 
steeds meer participeert in ons Ieven en 
het hoe Ianger hoe meer stuurt? 
Menig lezer zal dit overdreven vinden. 
Zo machtig zijn staat en overheid niet; zij 
beschikken slechts over 'smalle marges' 
en hun macht of gezag is dikwijls niet 
meer dan een fa<;ade. Aan de ene kant is 
dat waar. Het instrumentarium van de 
staat en van zijn apparaat is maar beperkt 
en wie ziet op wat hij kan- zelfs tegen 
zwarte circuits, of tegen kleine en grate 
criminaliteit- zal hem niet gauw echt 
almachtig of soeverein vinden. Aan de 
andere kant moeten wij ons op die be
perkte gereedschapskist niet verkijken. 
Het voornaamste instrument van een mo
derne overheid (maar was het vroeger zo 
anders?) zijn woorden en begrippen, wat 
wij tegenwoordig informatie noemen. 
Het politieke de bat en het overleg met 
sociale en andere partners zijn erop ge
richt ons bij te brengen. dat wat daar 
verhapstukt wordt van beslissend gewicht 
is en dat deze toekomst ervan afhangt. 
Hoeveel van de begrippen en de termen, 
waarin wij onze problemen bespreken en 
overdenken, zijn niet afkomstig uit die 
bronnen. Door de politieke, ambtelijke 
en andere voorlichting gaan wij denken 
in begrippen, die door de politick en door 
het apparaat zijn uitgevonden om gecom-

CHRISTEN DEMOCRATISCHE VERKENNINGEN 4/84 

170 

pliceerde zaken te vereenvoudigen (of 
duister te houden). Daar zit iets in van de 
'Newspeak' van Orwell. En die onopval
lende be"invloeding (men zou bijna zeg
gen: manipulatie) van onze taal en van 
ons begrijpen is een heel machtig wapen. 
waarmee wij in de ban van staat en poli
tick worden gebracht. Wij gaan onwille
keurig de problemen en vragen zien, zo
als zij daar gesteld worden. Probleem
stellingen, die de magische kring door
breken, zijn schaars (Dit opstel is hier en 
daar een paging daartoe) en worden niet 
zo lang volgehouden, dat zij tegenover de 
aanhoudende stroom van de officiele be
gripsvorming overeind blijven. Zelfs 
diegenen die opponeren of critiseren
zoals de media- zoen het in het jargon. 
dat door staat, politick, overheidsvoor
lichting enz. in zwang is gebracht. Woor
den zijn een machtig wapen! 
Ik geef een voorbeeld: de dwang van de 
toekomst. Wie in de tegenwoordige dis
cussie serieus genomen wil worden, moet 
een toekomstbeeld hebben, een doe! 
waar wij naar toe moeten werken, waar
voor wij de samenleving gaan klaar rna
ken en veranderen. Wie geen program
ma's op tafel kan leggen. 
hoe wij langs de kortste wegen van de 
tegenwoordige (uiteraard hoogst onbe
vredigende) samenleving naar een betere 
samenleving, the good society. kunnen 
komen, doet niet mee en stelt zichzelf 
buiten spel. Vanwaar die dwang van de 
toekomst. want het is een dwang, die de 
horizon van ons denken en beleven flink 
beperkt. Wie zou zeggen: ik leef uit de 
Yerwachting van het Einde en kijk daar
om tegen de geschiedenis en haar toe
komst wat anders aan, stuit op onbegrip. 
De Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid maakt daar korte met
ten mee en ontwerpt, als wij dat zelf niet 
doen, voor ons een toekomstbeeld dat 
goed te vergelijken is met socialistische 
en liberale, technocratische of sociocrati
sche toekomstbeelden. Anders is er toch 
niet te werken? 
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Daarom is de staatsbeschouwing, waar de 
rcdactie om vraagt, toch belangrijk. Wij 
kunnen wei zeggen: 'Ik heb geen staats
beschouwing en ik zou er niet eens een 
willen hebben. Het is toch ijdele praat!', 
maar het gevolg zal zijn dat wij dan onbe
wust de staatsbeschouwing overnemen, 
die in flarden over ons heen zwermt en 
die ons, zonder dat wij dat willcn, wordt 
ingcprent. Want wij zijn niet zulke vrijc 
geesten dat wij als vanzelf onze eigen 
voorstcllingen van de wereld voortbren
gen of uitkiezen. De voorstellingen, 
waarmee de politie.k en de media ons 
bestoken, zijn voorgebakken en zetten de 
dingen meteen in een bepaald perspec
tief. Oat gceft houvast in het gesprek met 
anderen en in het eigen pogen om tot 
heldcrheid en tot beslissingen en keuzen 
tc komcn (voorzover wij ons nog tot be
slisscn en kiezen in staat achten). Dus 
pakkcn wij die voorstellingen maar op. 
zoals wij hen voor de hand vinden. Een 
christcnmens, die zich niet maar op de 
stroom willaten mecdrijven en voor we
rcldgezindheid op zijn hoede is. kan daar 
geen genoegen mee nemen. Ook al voe
lcn wij geen roeping om ons met de staat 
en de politick te hemocicn- en zo gaat 
het vele christenen- dan blijft. dat 
staat en politick zich met ons bemoeien 
en trachten ons te 'sturen · in ons gedrag 
en in ons dcnken en beleven. Zo makke
lijk zijn wij er- helaas- niet van af. 
Ik zou nu mcnen. dat een christen die 
zich in de politick begccft of er in betrok
kcn wor(lt. zich naast de vraag 'Wat moet 
ik daar docn?' ook de vraag te stellen 
heeft: ·wat moet ik van die kermis den
ken. wat kan ik ervan verwachten en wat 
kan ik ervan eisen?'. kortom 'Hoe be
schouw ik staat en politick?' Ik wil niet 
bcweren. dat het antwoord op die laatste 
vraag bepalcnd is of behoort te zijn voor 
wat wij dan doen. Van het 'Ieven uit de 
bcginselen· is dikwijls zo droevig weinig 
tcrecht gekomen. Wei houd ik vol. dat 
die laatste vraag van belang is voor wat 
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wij zeggen- en politick is. naar ik hoop 
te hebben duidclijk gemaakt, in vcle op
zichten een zaak van zeggen. van \voor
den'. Het kan heel belangrijk zijn voor 
een christen om in te gaan tegen de gang
bare voorstellingen en het 'heerscnd' 
taalgebruik. want met woorden en be
grippen worden idealen opgericht. wor
den voorstellingen gepropageerd en wor
den verwachtingen gewekt. Het kan zijn 
dat de christen dwars moet gaan liggen 
omdat hij bemerkt dat wij naar afgodcn 
en naar loze heilsverwachtingen worden 
geleid. 

In het voorgaande over de staat als heer
schappij is al begonnen met het aandui
den van een staatsbeschouwing. Het is 
niet bedoeld als ontmoedigende nega
tieve zwartkijkerij. Maar het is een po
ging om de dingen nuchter te bezien. 
Daarom is niet begonnen met de taak van 
de staaL maar met wat mijns inziens een 
voorafgaande vraag is: Wat k<l.n de staat? 
Waarin is hij goed en waarin is hij niet 
erg goed? en bij het beantwoorden van 
die vragen is de aard van het beestje toch 
niet zonder belang. 
Nu is het menselijk dat wij de overheid 
geschikt achten voor de dingen. die zij al 
lang doet en waaraan wij dus gewend 
zijn. Neemt zij zaken ter hand. die nieuw 
zijn, dan ligt het grommcnd oordeel. dat 
zij het niet kan. meer voor de hand. Dit 
speelt een rol en dus moeten wij met 
onze waarde-oordelen wat voorzichtig 
zijn. Toch valt er meer te zeggen. Het is 
niet toevallig, dat zij geschikt is voor 
activiteiten, waarbij haar vrees-inboeze
mende heerschappij te pas komt, straf
rechtspraak en politic. landsverdediging. 
maar ook belastinginning. Meer in het 
algemeen blijkt zij geschikt voor alles 
waarbij wij in de rij gezet moeten worden 
of waarbij algemene lasten en Justen eer
lijk verdeeld (of her-verdeeld) moe ten 
worden. In vcrband met een en ander is 
zij goed in wat ik zou willen noemen het 
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'kwartier maken ·. de zorg voor wegen en 
voor geregeld vervoer. voor de beschik
baarheid van water en energie, voor 
rechtsbedeling, voor ziekenhuizen. enz. 
enz. Zij zijn min of meer traditionele 
taken van stedelijke. gewestelijke en 
landelijke overheden. maar dan oak ta
ken. waarvoor haar aard als heerschappij 
(en fiscus) haar geschikt maakt. 
Voor het scheppen van welvaart. welzijn 
en vrijheid is zij minder geschikt. Zij kan 
daarvoor wei de voorwaarden scheppen. 
maar vraagt men haar om welvaart of 
vrijheid te bevorderen dan valt zij op het 
traditionele patroon terug en zorgt dat 
bestaande (of door anderen geschapen) 
goederen eerlijk verdeeld worden ( er 
komt onderwijs. dat voor ieder toeganke
lijk is: sociale verzekering wordt ver
plicht: door uitkeringen worden de be
staansvoorwaarden enigszins gelijk ge
trokken: welzijns- en culturele arbeid 
wordt gesubsidieerd: de omstreden 
B.K.R. is een voorbeeld. hoe bevorde
ring van de kunst opgaat in steun voor 
kunstenaars). Arbeid en werkgelegen
heid scheppen kunnen de overheden 
maar tot op zekere hoogte. dat is ons nog 
eens tragisch onder het oog gebracht 
door de februari-conflicten met het goe
derenvervoer. Dat vervoer schept wel
vaart. brengt welvaart en daarmee pro
duktieve arbeid: maar zij die in deze 
branche zwoegen en ezelen (soms met 
vee! inventiviteit) botsen met degenen 
aan wie de overheid arbeid geeft nl. de 
douane enz.: het voorbeeld van bureau
cratisch. bijna parasitair werk. dat ande
ren remt en machteloos maakt. Die laat
ste arbeid kan de overheid tot in het 
oneindige scheppen. maar dat is noch 
welvaart, noch welzijn noch vrijheid. 
'Das hat gerade den Staat zur Holle ge
macht. dass ihn der Mensch zu seinem 
Himmel machen wollte' (Holderlin). Als 
wij zien wat de overheden met hun wet
ten en voorzieningen wei kunnen en wat 
aan hun instrumenten ontsnapt. dan war-
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den wij wat bescheidener in onze verlan
gens. dat 'de regering' zich maar met de 
oplossing van allerlei problemen moet 
belasten, en in onze verwachtingen wat 
de staat kan. In die staat hebben wij de 
overheden met hun heerschappij (welke 
heerschappij misschien met zwaardmacht 
begint, maar tenslotte vooral bestaat in 
'organisatie' en, zwak gezegd, in 'woor
den') ingebouwd en beperkt door de 
eisen van de rechtsstaat en de democra
tic. maar door het oprichten van die 
waarborgen hebben wij de overheden 
lang niet altijd efficienter en slagvaardi
ger gemaakt en haar vermogens zoal ver
sterkt, dan tach amper vermeerderd. De 
verwezenlijking van rechtsstaat en demo
cratic brengt mee. dat het meer dan voor
heen aankomt op de burger en op de 
burgerzin, waardoor rechtsstaat en de
mocratic levend gehouden worden. De 
idee dat het werk voltooid zou zijn door 
het oprichten van rechtsinstellingen en 
democratische procedures is een illusie: 
die instellingen en procedures hebben ai
leen betekenis. als de burger er de hand 
aan houdt en er gebruik van maakt- en 
dat doet hij niet minder gebrekkig en 
gedeeltelijk dan de overheden zelf. 
Indien dan ook wordt gezegd. dat de 
overheidstaak moet worden gericht op 
gerechtigheid, op eerbied voor de mense
lijke persoonlijkheid e.d .. dan moet daar 
steeds worden bijgevoegd: voorzover 
overheden daartoe in staat zijn. Dat 
voorbehoud is zo ingrijpend en frustre
rend. dat het verdient telkens weer kei
hard te worden uitgesproken. Maar de 
politick is niet voor niets de kunst om de 
zaken zo prettig mogelijk tc houden en 
dus laat zij dat voorbehoud onvcrmeld: 
de mensen zijn tach verstandig gcnocg 
om te begrijpen. dat dat vanzclf spreekt! 
Dat de overhedcn zo vaak dat zij dat 
voorbehoud vergeten. over hun doe! 
heen schieten en tyrannick worden in
plaats van beschermend. zouden wij toch 
langzamerhand geleerd moeten hebben 
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maar is het zo?1
) Wat is. om een actueel 

onderwerp te noemen. aantrekkelijker 
dan discriminatie tegen te gaan. maar het 
kan heel Iicht zo geschieden dat ieder 
zwaar in zijn vrijheid van kiezen en be
slissen wordt beperkt en stap voor stap 
ter verantwoording wordt geroepen. Wat 
is rechtvaardiger dan een gelijkheid van 
belastingdruk te bevorderen voor 'twee
verdieners' en anderen. Maar het kan 
heel Iicht zo geschieden dat men ieder tot 
in de verste uithoeken van zijn persoon
lijke levenssfeer besnuffelt. Ook bij de 
overheid is het betere dikwijls de vijand 
van het goede en zijn het beste en het 
slechtste vaak wonderlijk verstrengeld. 
Het citaat van Holder! in is nag erg ac
tueel. 
lk heb iets Ianger stilgestaan bij dat punt. 
omdat het vanouds onderlinge verdeeld
hcid schept tussen christenen. die zich in 
de politick wagen. Voor de samenhang 
tussen ovcrheid en heerschappij en voor 
de gevaren daarvan hebben zij als regel 
een scherp oog.Als zij niet tot de slotsom 
kwamen dat overheden een verwerpelij
kc zaak zijn (en de Bijbellaat die slotsom 
bezwaarlijk toe), dan waren zij toch sterk 
aangetrokken door de gedachte, dat de 
ovcrheid zich wei in het bijzonder moet 
heiligen om voor Gods aangezicht te kun
nen bestaan. En zo heeft de Kerk. uit
gaande van het stuk der bescherming van 
de weduwen en wezen, de overheden 
vaak een roeping en taak ingescherpt. In 
een visie die het Ieven en de wereld wil 
christianiseren. worden die roeping en 
taak dan al gauw tot maatschappelijke 
functie. Oat betekent dat niet meer van
uit de bewerktuiging en de aard van het 
beestje wordt afgeleid, wat het mag en 
moet doen. maar dat. omgekeerd. vanuit 
de overtuiging water zou moeten en 
horen te geschieden, wordt afgeleid hoe 
de overheden hebben te zijn. Oat lijkt. 
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als men het zo hard zegt. dom en kort
zichtig- maar het is wei begrijpelijk om
dat de christenmens zijn Ieven benadert 
vanuit de eis der bekering: de 'natuurlij
ke' maar afgevallen mens wordt omgezet 
en vraagt dan niet Ianger wat hij kan en 
wiL maar gaat willen en kunnen wat van 
hem gevraagd wordt en altijd al gevraagd 
is en geraakt zo in een andere wereld met 
andere dimensies. Begrijpelijk dat die 
kijk op de mensen ook is overgedragen 
op de overheden en op de staat. die im
mers een verband van mensen is. De 
moeilijkheid bij zulke vergelijkingen van 
de mens als schepsel Gods met overhe
den en staten. is dat men bij een 'beke
ring' van die laatsten in de knoop geraakt 
met hun onbekeerde eigenschap van 
heerschappi j. Over die knoop is men in 
heden en verleden heen gekomen door
dat Gods heerschappij en de overheids
heerschappij met elkaar in verband zijn 
gebracht. hetzij doordat men de over
heidsheerschappij zag als afschaduwing 
van Gods heerschappij (het goddelijk 
recht der overheid), hetzij doordat die 
overheidsheerschappij in de dienst en 
verplichting werd gebracht van Gods 
heerschappij (zodat de overheid voor al
les had te luisteren naar de verkondiging 
en de besluiten van kerk en kerkvorsten) 
en soms allebei tegelijk in de vreemdste 
vermengingen. Ieder die zich in het 
vraagstuk verdiept. bemerkt wei hoe tel
kens weer is getracht om het Koninkrijk 
Gods en de koninkrijken (of repu
blieken) der aarde. Gods soevereiniteit 
en de vorsten- en statensoevereiniteiten 
min of meer in elkaars verlengde te bren
gen. Wat onder die constructies verschil 
maakt is de mate, waarin christelijke au
teurs en christen-staatslieden doordron
gen waren van de gebrokenheid van de 
wereld en de menselijke onmacht om die 
te helen. Er zijn christen-imperialisten 

."\) Er tijn indcrdaad soms tocstanden w~wrin de overheid tyrannick moct worden (rampcn. en andere acute 
~cvarcn). omdat zij met ontocrcikcnd materiaallevcnsgevaar moct te keer gaan. Maar dat nocmen wij 

dan ook uitzondcringstoestandcn. 
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g:cweesL die onder het roepen 'God wit 
hef. "Hct moet dus hct mag', zijn uitge
trokken om het Heilige Land te verove
ren (in letterlijkc of in overdrachtelijke 
zin). Er zijn andere christencn geweesL 
die onder de indruk van aile onheil en 
zonde. die zulke kruistochten stichten, 
ccrder sceptisch zijn geworden en er de 
voile nadruk op hebben gclegd. dat wij 
de twee rijkcn niet mogen verwarren en 
de verwezenlijking van de christelijkc 
Yerwachting maar niet zelf ter hand hcb
ben te ncmen. 
Voor wic het voorgaandc geproefd he eft. 
bchoef ik wei niet meer uiteen te zetten 
dat ik niet tot de christcn-imperialisten in 
de politick bchoor (wat niet wcgneemL 
dat ik al mijn mcde-christenen in de poli
tick graag tot mijn zienswijze zou bren
gen: in dat opzicht ben ik niet vrij van 
imperialismc). Daarom zal men mij niet 
gauw l10ren zeggen. dat het centrale mo
tief van de overheidstaak naar christelij
ke ovcrtuiging in de gercchtigheid moet 
worden gcvonden. Dan wit ik eerst 
wei wcten wat met die gerechtigheid 
wordt bedoeld. 
Hct woord hceft immers nogal een vcr
schillcnde inhoud naar gelang men het in 
de vcrkondiging, in zcdclijk of in juri
disch en politick verband gebruikt. De 
gerechtigheid, waar de verkondiging van 
sprcekt. is immers ccn gerechtigheid, die 
ons gedrag en ook het meeste van onze 
rechtsorde radicaal veroordeelt. want het 
is de gercchtigheid waarvan de Bergrede 
ons vertelt- een oproep om onze 'ge
rechtigheid' of wat wij daarvoor uitge
ven, schielijk te verlaten en er geen ver
trouwen op te stellen. (Het Evangelic 
gaat. om dat punt nog eens te noemen. 
dwars door onze begrippen van discrimi
natie heen: lees er de gelijkenissen maar 
ecns eerlijk op na.) 
De gerechtigheid in zedelijke zin gaat 
over onzc gczindheid. onze liefde en 
harmhartigheid jegens clkaar- zo zegt 
men. Hct is een zaak van deugdzaam-
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heid, van het betrachten van deugden en 
het verkleefd zijn aan 'waarden·- zo zegt 
men ook wei. Vaak brengt men er het 
geweten bij te pas- nu eens als inncrlijk 
Iicht, de kern van onze persoonlijkhcid. 
dan weer als weerklank op geboden of 
'waarden ·, die ons te hoven gaan. 
Die zedelijke gerechtigheid. die dcugd, is 
- zo zegt men at weer- het anker van de 
gerechtigheid, waar de overheid mee te rna
ken heeft als zij tracht recht te bedelen 
en rechtvaardig tc zijn en te oordelen. 
Maar er is verschil: onzc vadcrcn wistcn 
het al. Wanneer zij de gerechtighcid als 
deugd bijvoorbeeld in kerkcn of elders 
afbeeldden tussen de andere deugden. 
dan kreeg die justitia geen blinddoek 
voor: zij had wei ccn wccgschaal, maar 
die weegschaal werd met kennis van za
ken gehanteerd. Wanneer zij echtcr de 
justitia atbeeldden boven de poorten der 
gerechtsgebouwen, dan kreeg de gerech
tigheid een blinddoek voor. want zij 
moest. omdat zij de harten niet kent, 
oordelen en wegen zonder aanzien des 
persoons. Wij hebben geleerd om dat 
mooi te vinden en als wij. in spotprenten, 
de rechtspraak als onrechtvaardig te kijk 
willen zetten. dan beelden wij een vrouw 
uiL die stiekum onder de blinddoek door
loert. Oat hoort nict, dat is erg! En toch 
is het gck. want die blinddoek i~ ~en 
11-educhte handicap. 
De symboliek verwijst intusscn naar de 
betrckkelijkheid van de overheidsgerech
tigheid. De zcdclijke gerechtigheid eist. 
ondanks aile volstrektheid. dat wij zeer 
voorzichtig zijn in ons oordclcn en ver
oordelen van andcrcn. Aileen met voile 
kennis van zaken mag daten die bezitten 
wij vooral van onszelf- zedelijke gercch
tigheid veroordeclt mijzelf in de eerste 
plaats en niet zozccr anderen- als ik niet 
alles weet en ken, dan veroordeel ik ze
delijk niet gauw. Maar z6 kan een over
heid niet doen. Zij m(Jet recht bedelen en 
oordelen geven, andcrs ontstaat het ge
vaar dat wij in eigenrichting en lynch-
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justitie vervallen. Uit geestelijke armoe
de en uit gcbrck aan inzicht doet zij recht 
zonder aanzien des persoons en houdt zij 
vol dat ieder gelijk is voor de wet- een 
hogere gerechtighcid zou inderdaad icder 
het zijnc gevcn en erkennen dater welbe
schouwd gcen gelijkc gevallen zijn. De 
overheid kan niet vee! meer dan recht en 
plicht verdelen en grofweg ieder gelijke 
partjes geven. Daarom mocten wij we! 
oppassen met haar tot taak te stellen 
overal in de samenleving gerechtigheid te 
stichten of te handhaven. want vee! meer 
dan cgalisatie en gelijkschakeling wordt 
het meestal niet- kijk maar naar de 
benadering van de discriminatie; de be
strijding daarvan komt toch ook niet ver
der dan het platte 'gelijke behandeling·. 
Men begrijpe mij goed. Het voorgaande 
is geen afgeven op het brokkelige. onvol
maakte. steen-achtige van de overheids
gerechtigheid. Het is een opkomen tegen 
de tocnemende neiging om Goddelijke 
gerechtigheid. zedelijke gercchtigheid en 
overheids- of wcreldlijke gerechtigheid 
maar onbezorgd door te koppelen alsof 
het een soort concentrische cirkels waren 
of de verdiepingen van een gebouw. Oat 
is de benadering die de komst van Heil in 
de geschiedenis legt en die niet ( meer) 
leeft bij het bescf dat het bij die komst nu 
juist met onze geschiedenis is afgelopen. 
(Tcgen de dictatuur van de toekomst, van 
het vooruitgangsdenken staat de zeker
heid van de Verwachting.) 

Zoals het met de gerechtigheid is, zo is 
hct met de staat. Hij is een karikatuur 
van het Koninkrijk Gods. Naarmate wij 
trachten met en door die staat het ko
ninkrijk te benaderen. zetten wij de din
gen meer en mcer op hun kop en verzei
len in toestanden (de verzorgingsstaat) 
die als 't ware een lachspiegel zijn van 
hoe het behoorHe wezen. (Nog eens: dat 
is geen afwijzing. want wij wandelen 
alom tussen lachspiegels.) Die staat is 
ook niet een verband van mensen die 
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naar zedelijke volmaaktheid en recht
vaardigheid streven en die zich daartoe 
verbonden hebben jegens het verband 
dat hen bij tekortschieten kan censureren 
(zoals een orde. een loge e.d.). Daarmcc 
zeg ik niet dat de deugden en vooral de 
deugd van burgerzin niet met de staat van 
doen hebben: geen staat kan Ieven zon
der burgerzin van zijn burgers en hij kan 
duidelijke schending van die deugdcn 
( verraad. desertic) misschien zelfs straf
fen, maar de staat die verder gaat en 
positieve loyaliteit in woord en daad vcr
langt. wordt een geestelijke orde. 

De moderne staat is juist ontstaan toen 
de veronderstellingen van gcestclijke 
eenheid (de christcli j ke samenleving van 
v66r de reform a tie) en van een vaste 
maatschappelijke orde (het standen- en 
gildenwezen) verdwenen en er voor de 
totnogtoe aangenomen 'natuurlijke · orde 
iets anders in de plaats moest komen om 
de vreedzame omgang en het vreedzaam 
samen Ieven en werken te bchouden. 

Hij heeft in een uit elkaar gevallen (en 
gegroeide) samenleving van heterogenc 
groepen. heterogene activiteiten en hete
rogene doelstellingen toch de vrede te 
bewaren. Hij grijpt, om dat te kunnen. 
naar zulke banden als die van de nationa
liteit. de cultuur, het algemeen be lang
en wij plegen hem daarin te volgen om
dat wij we! beseffen dat wij niet zonder 
elkaar kunnen en voor dat besef houvast 
vinden in zulke historische banden. Maar 
het zijn per saldo niet meer dan histori
sche banden en wij willen als groepen en 
als mensen ons eigen Ieven leiden en zelf 
verantwoordelijkheid hebben- en die wil 
is gerechtvaardigd omdat de waarheid (a! 
is het maar de waarheid van het mens
zijn) de historic te boven gaat. De stet
ling dat de geschiedenis de werkelijkhcid 
is en dat alles wat werkelijk is, historisch 
is, kan de christen zeker niet- maar kan 
ook de van het christendom losgeraakte 
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nooit mecr aanvaarden4
). 

De staat zorgt (zo goed en zo kwaad als 
hij kan) voor dat vreedzame: met regcls. 
met geld. met voorzieningen en met orga
nisatie en. zoals reeds gezegd. met w66r
dcn. Met die laatste suggereert hij een 
harmonic en een zinnigheid, die er tel
kens niet blijkcn te zijn: maar als de 
onderdanen daarin nu maar vertrouwen. 
dan wordt het Ieven wei wat lectbaarder 
en worden wij wat minder balsturig. Om
dat wij (a! gcven wij het niet toe) in de 
grond wei beseffen dat de staat cr wei 
moet zijn omdat wij niet zonder elkaar 
kunnen. stap voor stap van elkaar afhan
kclijk zijn en Ieiding behoeven. onder
werpen wij ons aan staat en overheid. 
Maar niet dan op voorwaarde. dat zij zich 
aan rechtsregels houdcn en dat het demo
cratisch toegaat. 
Op die wijze hecft men in het verleden 
bcvorderd dat zij van de macht die uit 
hun onmisbaarheid voortvloeit. niet a! te 
vee! misbruik maken. In het heden rna
ken recht en democratic nog wei eens 
kortsluiting door het misverstand dat wat 
de meerderheid belieft ook recht zou be
horcn te zijn. Van dat misverstand wordt 
door de politieke !eiders. die over ons 
gaan. en door hun ambtelijke medewer
kers. die het voor het zeggen hebben. nog 
a! cens misbruik gemaakt. Misbruik niet 
zozeer uit machtswellust. maar omdat de 
problemen wat makkelijker op te lossen 
lijken. als je iedereen in zoveel mogelijk 
opzichten aan een touwtje hebt:i). zodat 
de harmonic tevoren verzekerd is. 
Het is een onvriendelijke staatsbeschou-
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wing. die de nadruk legt op de harde 
kanten meer dan op de zachte kussens. 
meer op de gebreken en tekorten dan op 
de zegeningen en voorrechten. meer op 
het baas spelen en dwingen dan op het 
overleggen en beschermen. Het komt er 
op neer dat wij niet zonder staat en ovcr
heid kunnen. maar dat wij. zo vaak wij 
zonder hen kunnen. meestal beter uit 
zijn. Oat betekent dat wij 'ja!' moeten 
zeggen tegen staat en overheid. maar 
vanuit een levendige burgerzin. die hun 
vee! uit handen neemt en bewerkt dater 
ook zonder hen vreedzaam en als burgers 
met elkaar wordt omgegaan. 
Burgerzin is dat wij goed zien wat de 
overheid moet doen en ons daarin schik
ken maar hct betekent vooral dat wij z6 
goed zien water moet gebeuren. dat het 
a! half of helemaal gebeurd is, voordat zij 
erbij komt- zodat wij kunnen zeggcn: 
laat maar; met een paar kleine hulpjes 
gaat het a!! Burgerzin is dan ook vee! 
meer dan tolerantie of solidariteit. a! ko
men die er soms bij te pas. Burgerzin is 
eigenlijk die broederschap, waar de 
Franse revolutie en haar volgelingen 
nooit goed raad mee hebbcn geweten. 
De broederschap die niet vanzelf. maar 
als vanzelf komt. uit een besef van be
trokkenheid. waardoor vrijheid en gelijk
heid beter betracht worden en beter met 
elkaar verzoend raken. dan a is er regels 
en subsidies aan te pas moeten komen. 
Waarschijnlijk moeten die regels en uit
keringen er ook wei zijn. maar als de 
broederschap. de burgerzin. er niet bij
komt dan blijven het maar stijve. ontoe-

4) Ook niet als hij Hegeliaan of Marxt't dan wel Lcnimst is. want dan hcrocpt hij zich wei op de 
noodzakclijke afloop van de gcschiedenis. maar tegclijkertijd staat hij klaar om geschicdenis te makcn 
(a\ was het maar omdat hij ti'e<:'l hoc zij moct aflopcn): juiq dat vertrouwcn in de \\Tttcn der gcschicdenis 
vcrschuilt zich in de mondiale conflicten van dezc tijd. 

) ) Dat ts ook al weer cen misvcrstand. want het hrengt er de vcrantwoordelijken voor staat en m·erheid toe 
om zieh maar met de oplossing van hct ene na het andere prohlccm te hclasten. Zagcn zij duidclijkcr. 
wat zij wcl en nict kunncn dan zoudcn zij ccrder zcggen: d{tt of d<lt is geen regcringszaak. ln hct CDA 
wordt hct we\ gczien. maar men durft toch eigcnlijk gccn 'neen' tc zeggen. De jongstc slagzin: 'Van de 
vcrzorgin)!sstaat naar de \·erzorgingsmaatschappij'. komt er. \Tees ik. op nccr dat de staat wel tcru)! moet 
trcden. maar pas als de samcnlcving zclf kan. wat hij nict voor elkaar kreeg. Oat is de verandering 
uitstcllcn tot St. Juttemis- ik mag u nict in het water duwcn. voordat u perfect hecft lercn zwemmen. 
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reikende middelen. 
Is het nog nodig om stil te staan bij de 
"christelijke staatsbeschouwing"? In hun 
verzet tegen allerlei opvattingen. die of
wei te hoog ofwel te min van de staat 
dachten. hebben christenen in het verle
den die uitdrukking wel eens gebruikt. 
Hun tegenstanders hebben dat spraakge
bruik dan aangegrepen om die 'christelij
ke staatsbeschouwing· in tegenstelling te 
brengen met hun eigen. beweerdelijk al
gemcen gcldige of 'objectieve · staatsbe
schouwing. Oat is de methode om het 
de bat onvruchtbaar te maken. J uist op 
het gebicd van staat en politick hecft dat 
het bezwaar. dat de vragen. hoc wij nu bij 
allc verschil het best vreedzaam samen 
kunnen en moeten Ieven. worden behan
deld alsof het ging om de beantwoording 
van de vraag wie er nu principieel gelijk 
he eft. 
Daarom is hier een andere benadering 
gekozen. De voorgcdragen ·nuchtere· 
staatsbeschouwing hangt uiteraard samen 
met het bescf. dat de oplossing van onze 
conflicten en problcmen en de verzoe
ning van alle onrecht en ongelijkheid niet 
in onze gcschiedenis plaats zal vinden. 
maar buiten de horizon van onze toe
komst ligt. Die staatsbeschouwing 
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!'.trookt dus niet met het jagen naar har
monic of heilstaat als het doel van onze 
pqlitiek en onze geschiedenis. Zij verzet 
zich ertegen dat staat en overheid worder 
gemaakt tot voertuigen naar zo ·n eind
toestand of zelfs meer tot voertuigen van 
hct axioma der vooruitgang. Een toe
komstverkenning die uitgaat van deze 
nuchtere staatsbeschouwing zal dan ook 
tot andere. minder verleidelijke conclu
sies komen. dan de toekomstverkennin
gen die uitgaan van het axioma dater een 
weg is naar de gocde samenleving. Ook 
zij zoekt mee naar verbetering. maar zij 
rekent ermce. dat het ploetercn zai blij
vcn. vuil werk dat hct volmaakte niet zal 
realiseren. 
In zoverre vormt die nuchtere staatsbe
schouwing ecn bescherming tegen de illu
sies en dagdromen. waarmee staat en po
litick trachten ons te bewegen om onze 
toekomst en onze Ievens maar onbezorgd 
in hun handen te leggen en aan hun be
leid over te Iaten. 


