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Dr. J. D. Dengerink (62 i is bii::.onder hoogleraar \"1111-

lt'ege de Stichting voor Refómwtorische 'v\'i/.1bcgecrte 
aan de Riiksunirersiteiten te Groningen en Utrechr. 

Over het wat en het hoe van de staat 
Ter inleiding 
In het meimurmner van Christen Democratische Verkenningen (5/~3- 220 v.v.) komt 
het verslag \OOr van een interessant gesprek tussen een aantal prominenten over de 
verantwoordelijkheid \an de staat en de mcrhèid. De redactie heeft mij genaagd om 
mede naar aanleiding van dit gesprek en van de r,adere vragen in het naschrift_ in het 
bijzonder punt 2: Staatsheschouwing. mijn visie op de staat te geven. Hoewel ik geen 
staatsgeleerde en evenmin een actief politicus ben. heb ik gemeend toch de 
uitnodiging te moeten aal1\ aarden. in de ovr:rtuiging dat ook wijsgeren in het 
nadenken over de: staat ze kc re hand- en spandiensten kunnen verrichten. 

A.M. Donner heeft al \\CCr enkele pren 
geleden in een kritische analyse\ an het 
toen nog Concept-Program \an Git
gangspunten van het Christen Democra
tisch Appèl opgemerkt. dat daarin nau
welijks iets te vinden is over de specifieke 
verantwoordelijkheid die staat en over
heid hebben voor de bescherming van de 
op hun territoir levende samenleving. Hij 
vindt dat onmiskenbaar een kwalijke 
zaak. 1

) Iets van een zelfde ongerustheid 
klinkt door in de vraag van W.F. de Gaay 
Fortman in genoemd gesprek. of wij in de 
ontwikkeling van de dusgenaamd sociale 
rechtsstaat (met zijn sociale grondrech
ten) wel voldoende gelet hebben op de 

legitimatie voor het toenemende over
h;idsoptrcden. 2

) Bij beiden klinkt 
eigenlijk de vraag door: weten wij wel. 
wat wij aan het doen zijn. wanneer wij 
politiek bezig zijn? Er is duidelijke be
hoefte aan een meer gearticuleerde 
staatsleer. Dat geeft ook J. Klapwijk te 
kennen in zijn scherpe analyse van de 
dusgenaamde grondbeginselen van het 
Christen Democratisch Appèl. t.w. die 
van gerechtigheid. gespreide verantwoor
delijkheid. solidariteit en rentmeester
schap. Deze missen volgens hem elke 
specifieke politieke toespitsing. zodat 
men er in feite alle kanten mee uit kan. 

1
) 

Genoemde noties dragen inderdaad zulk 

1 I A.M. Donncr. 01·cr hel !!11/1\'CIJ! \"llll llilganglf'lllll<'ll, in AR-Staatkunde. ~11. I (januari llJKO) .. '1-\ 0. i.h.b. 
7. 
:I De rol van de m·erheid. Christen Democratische \"crkcnnin~en. );H.l. 231 . 
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een algemeen en daarin fundamenteel 
karakter. dat zij aan de grond liggen van 
het menselijk bestaan en dat in al zijn 
uitingen raken. Maar om die reden vra
gen zij juist om een nadere Invulling' 
naar vcrschillende zijden. Bovendien 
rijst dan nog de vraag. waarom de opstel
lers van de officiële partijstukken zich 
betrekkelijk willekeurig tot deze vier 
grondnoties hebben beperkt en andere 
hebben uitgesloten. die toch ook het hart 
van het menselijk bestaan en daarmede 
de politiek raken. zoals geloof of vertrou
wen.liefde. vrede. duidelijkheid. macht. 
redelijkheid. enz .. Het CDA heeft. ter
wille van zijn zinvol voortbestaan. een 
meer gearticuleerde conceptie van de 
staat nodig. Dat doet zich hij voorbeeld 
ook gevoelen bij de lezing van het in dit 
opzicht toch wat magere rapport 
Gespreide Verantwoordelijkheid (sep
tember 197g). Daarover ware een afzon
derlijk artikel te schrijven. 

Een eerste plaatsbepaling 
Het staatkundige gebeuren is een alles
zins menselijke activiteit. Dat betekent
daarop is in dit blad en elders reeds her
haalde malen gewezen- dat een visie op 
de staat niet ontwikkeld kan worden los 
van een visie op de mens en op de samen
leving en daarmede. zo wil ik eraan toe
voegen. op de werkelijkheid als geheel. 
waarbinnen de mens functioneert en 
waarmede deze met al de vezelen van 
zijn bestaan verbonden is. Daarmede ko
men we terecht hij de schepping. 
Merkwaardigerwijs komt in het Program 
van Uitgangspunten de schepping eerst 
aan de orde in hoofdstuk V. over het 
rentmeesterschap. alsof gerechtigheid. 
gespreide verantwoordelijkheid en soli
dariteit niet met de schepping te maken 
hebben. Dat wijst op een weinig geïnte
greerde visie op de werkelijkheid. Dat 
noodzaakt mij. om juist met het oog op 
het vcrstaan van de zin van de politiek. 
iets naders over schepping te zeggen. 
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Schepping is namelijk niet één bepaalde 
daad die ergens in het vcrleden op een 
moment (welk?) heeft plaats gehad. 
Veeleer is het zo. dat geheel de werke
lijkheid. in al zijn geledingen en tot in de 
worteL bestaat krachtens het permanente 
en nog steeds actuele scheppingswoord in 
zijn alles doordringende kracht. Dat is 
het Woord. waarvan gcsproken wordt in 
de proloog van het Evangelie var: Johan
nes en elders. De Apostel Paulus drukt 
het zq uit. dat we in God leven. ons 
bewegen en zijn (Handelingen 17:2g)_ 
alsook dat de wereld is uit. door en tot 
God (Romeinen 11 :36). Daarin gaat het 
niet om een bijkomend iets of om een 
zogenaamde zingeving achteraf aan een 
reeds bestaande werkelijkheid door ons 
mensen op grond van een bovennatuur
lijke openbaring. Zo is. zo bestaat de 
werkelijkheid. Dat komt dan ook in haar 
structuur tot uitdrukking. een 'stand van 
zaken· waarvan prominente denkers als 
Thomas van Aquino en Herman Dooye
weerd elk op eigen wijze wijsgerig reken
schap hebben gegeven. 
Dit geschapen zijn van de werkelijkheid 
houdt in ieder geval drie fundamentele 
zaken in: 1. Een voortgaande volstrekte 
afhankelijkheid van God. de Schepper. 
Dat geldt ook voor het menselijk be
staan. De mens bevindt zich. of hij wil of 
niet. zich dit al of niet bewust is. voort
durend coram Deo. voor het aangezicht 
van God. Zijn leven is een positief of 
negatief antwoord op Gods roepstem. 
Hij kan nooit zijn crcatuurlijke afhanke
lijkheid te hoven en te huiten komen. Hij 
kan de wereld niet maken. doch alleen 
maar bebouwen en bewaren. ontsluiten. 
2. Afhankelijkheid hetekent tevens be
trekkelijkheid: fundamenteel ten opzich
te van God en voorts van alle schepselen 
ten opzichte van elkaar. 
3. Betrekkelijkheid en atl1ankclijkheid 
houden voorts in begrensdheid. Alles 
heeft principieel zijn eigen plaats en func
tie. Anders gezegd: er is orde in de 
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schepping. Er zijn scheppingsordenin
gen. niet alleen als feitelij kc structuren. 
maar ook als wetten voor de verschijnse
len. I-let is een idee. die wij vanaf Augus
tinus tot aan Brunner en Domcweerd 
terugvinden in het christelijke denken. 
Het grote drama in de wereldgcs..:hicdc
nis- en daarmede in de politiek- is dat 
de mens zich aan deze afhankelijkheilis
verhouding heeft willen onttrekken. zelf 
als God heeft willen zijn. als kennende. 
dat is bepalende. wat goed en kwaad is 
voor mens en wereld. en gemeend heeft 
de wereld naar eigen model te kunnen 
inrichten (maken). Deze gedachte is 
weer in alle he\ igheid losgebarsten met 
het humanisme en de Renaissance van de 
l5e eeuw en daarna. \Ve vinden haar 
terug in de idee van het scheppende den
ken van Descartes. Zo stelt Immanuel 
Kant. dat de mens respect moet hebhen 
voor de (zedelijke) wet en de daarin he
sloten plicht uit respect voor zichzelf. als 
hoogste doel in de werkelijkheid. en op 
grond van het feit dat de wetten produk
ten zijn van zijn eigen denken. Ook een 
(over )groot deel van de moderne emanci
patiebewegingen wordt naar mijn 
overtuiging- en de vr::tag is. of het CDA 
op dit gebied de geesten wel \·oldoende 
'proeft'- door dit fundamentele en in 
wezen door en door humanistische vrij
heidsstreven bezield. Maar juist in dat 
maken van de eigen wereld dreigt men 
steeds meer in eigen instrumenten ver
strikt te worden. Daarin ligt voor mijn 
besef de diepste bron voor de crisis waar
in wij ons met name in de westerse en de 
aan haar verwante wereld bevinden. De 
mens dreigt als een Ikarus in zee te 
vallen. 
Is er derhalve weinig of geen hoop voor 
de toekomst? Het Program van Uitgangs
punten van het CDA spreekt van Gods 
beloften. echter zonder op één of andere 
manier aan te geven. waarin die beloften 
bestaan. Dat is meer dan jammer. name
lijk een fundamentele misser. Er is name-
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lijk re~le hoop op grond van reële belof
ten. \\ aardoor het zin heeft ook op poli
tiek terrein rustig en volhardend verder 
te blijven werken: een hoop die enerzijds 
niel los staat van de tekenen van hoop. 
W<iarop door verschillende briefschrijvers 
in het juli/augustus-nummer van dit blad 
is gcv<ezen. maar tegelijkertijd ver boven 
die tekenen uitgaat. Ik hen zelfs 
overtuigd. dat het enkel wijzen op ge
noemde tekenen een nogal gevaarlijke 
zaak kan zijn. inzoverre daardoor de ver
wadHing kan worden gewekt. dat we ge
ieidelijk via een evolutionair proces op 
weg ziin naar een nieuwe wereld en dat 
we. indien we er maar voldoende tegen 
aan gaan. met name ook in de politiek. 
als vanzelf in die nieuwe wereld terecht
komen. We zijn dan in feite bezig de 
mensen grondig te misleiden. om geen 
zwaardere term te gebruiken. vve hebhen 
namelijk geen enkele helofte diP in die 
richting wijst. Het is met het oog hierop 
goed nog eens te luisteren naar Bijbelge
deelten als Mattheus 24 (Jezus· 'rede 
over de laatste dingen') en Openbaringen 
11 tot en met 13. Daar wordt veeleer 
gesproken van een toenemend totalitair 
geweld. Dat kan ons vcrlossen van elk (in 
wezen vals) utopisme en onnodige frus
traties. Onze hoop ligt niet in bepaalde 
tekenen. maar in het feit dat God on
danks onze revolutie deze wereld niet 
opgeeft. maar haar trouw blijft en daar
voor zelfs zijn Zoon heeft geofferd: in het 
feit dat Christus door zijn kruisdood en 
opstanding de schuld van deze wereld 
heeft willen verzoenen. daarin haar een 
nieuwe toekomst heeft willen geven en 
de mensen die werkelijk naar hem willen 
lusteren op een nieuwe weg heeft gezet. 
De zin daarvan zal pas ten volle openbaar 
worden bij zijn wederkomst. wanneer de 
stad van God zal neerdalen. niet primair 
als een resultaat van menselijke inspan
ning. maar als een gift van God. Het 
geboren worden van deze wereld gaat 
echter niet zonder de (hevige) barens-
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weeën. waarvan de Apostel Paulus 
'ipreekt in het bekende achtste hoofdstuk 
van zijn brief aan de Romeinen. 

ik kanmij voorstellen. dat er lezers zijn 
die inmiddels toch wat vertwijfeld zich 
afvragen. wat dit alles te maken heeft met 
0!1Ze visie op de staat en met het alle
daagse politieke handelen in al zijn zake
lijkheid. Ik kan slechts antwoorden: al
b! In het voorgaande hebben we name
lijk maar niet te maken met een subjec
tieve (zin) duiding van de werkelijkheid, 
die voor hetzelfde geld voor een andere 
kan worden ingeruild, met een context 
uic we al of niet kunnen wegdenken. Het 
gaat veeleer om de werkelijkheid, zoals 
zij is, om de situatie, waarin zich ook het 
politieke gebeuren voltrekt. Een negatie 
daarvan zal eerderontwrichtend dan he
lend op de samenleving inwerken. 

Christen-democratische politiek 'tussen' 
democratisch socialisme en liberalisme 
Het CDA wordt dikwijls in negatieve zin 
gekwalificeerd als de partij van het mid
den. 'tussen· democratisch socialisme en 
liberalisme. Dit negatieve oordeel zal 
waarschijnlijk van tijd tot tijd versterkt 
zijn door een praktisch wel begrijpelijk. 
maar principieel weinig aanvaardhaar op
treden van CDA-politici: wat zien naar 
links' en wat zien naar 'rechts'. om ver
volgens 'tussen' beide zijn positie te be
palen. Het is evenwel zeer wel mogelij~
en zo zal het ook moeten zijn- dat 
hetgeen als midden wordt ervaren een 
schijnmidden is, omdat het op een geheel 
eigen wijze wordt gevuld vanuit juist een 
geheel eigen. radicale positiekeuze. 
Ook in onze tijd blijft gelden. dat socia
lisme en liberalisme kinderen zijn van 
dezelfde geestelijke familie. het verlich
tingsdenken van de 17e en 18e eeuw, met 
als drijvend motief de idee van. of beter 
het geloof in de vrije. over zichzelf be
schikkende. individuele mens. die pri
mair gehoorzaamheid is verschuldigd aan 
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zichzelf. Daaraan doet niet af het feit. dat 
het socialisme dit zelfbeschikkingsrecht 
in de geest van Rousseau in belangrijke 
mate of zelfs geheel wil kanaliseren in de 
staatsgemeenschap. inzoverre voor die 
gcmeenschap de radicale democratie 
(zelfbeschikking) als één van de leidende 
principes wordt aanvaard. Natuurlijk 
wordt ook in het democratisch socialisme 
de soep niet zo heet gegeten als zij wordt 
opgediend. De geschiedenis en. iets 
dieper. de fundamentele structuur van de 
werkelijkheid spreken in de socialistische 
praktijk haar eigen woord mee. Toch is 
het verstandig deze praktijk telkens weer 
te bezien in het licht van de ideeën van 
vrijheid. gelijkheid en broederschap die 
in het bijzonder door Rousseau zijn ont
wikkeld. Daardoor zal een verrassende 
bijdrage kunnen worden geleverd aan het 
doorzien van het socialistische optreden. 
Temidden van alle weerbarstigheden 
blijft de ïeer· als drijvend motief werk
zaam. 
Ook in de liberale belevingswereld staat 
de vrijheid. het zelfbeschikkingsrecht van 
de individuele mens nog steeds centraaL 
Zo zal men een liberale politicus niet zo 
spoedig horen spreken over de vrijheid 
van de onderneming als gemeenschap. 
maar wel van de vrijheid van de onderne
mer. In tegenstelling tot het democra
tisch socialisme verwacht het liberalisme 
ter waarborging van die vrijheid veel 
minder van de staaL Uiteraard heeft ook 
het liberalisme in de loop van de ge
schiedenis zijn ontwikkeling doorge
maakt en veel van zijn oorspronkelijke 
scherpe kanten verloren. Toch is het ook 
voor een juiste waardering van het poli
tieke optreden van de liberalen van be
lang genoemd fundamenteel uitgangs
punt in het oog te houden. 
Juist vanwege het gemeenschappelijk in
dividualistische uitgangspunt van het de
mocratische socialisme en het liberalisme 
staat het christelijke denken niet tussen. 
maar in gelijke mate tegenover beide, en 
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dat als gevolg van eigen radicaal uit
gangspunt. Dit verdraagt zich namelijk 
niet met de idee van de volstrekt over 
zichzelf beschikkende mens en evenmin 
met de idee van een in principe maakbare 
werkelijkheid. Het gaat uit van een 
krachtens de schepping in beginsel zinvol 
geordend geheel met een daarin besloten 
zinvolle verscheidenheid. Het weet ook 
van een scheppingsopdracht die tot de 
mens komt. namelijk tot het bouwen en 
bewaren, dat is tot een zinvol ontsluiten 
van de aarde. In die ontsluiting krijgt de 
mens te maken met een eveneens zinvol
le arbeidsverdeling van kwalitatieve aarc.l. 
overeenkomstig de in de werkelijkheid 
gegeven mogelijkheden: een arbeidsver
deling die zich niet alleen voltrekt tussen 
mensen, maar ook tussen samenlevings
verbanden en werkgemeenschappen, die 
als zodanig een eigen. zinvolle betekenis 
hebben en aan welke telkens eigen eisen 
worden gesteld. al naar gelang hun eigen 
aard: artistieke. industriële. financiële. 
vakbondsmatige. gezinsmatige. medi
sche. educatieve. wetenschappelijke. 
spelmatige. enz .. De structurele verschei
denheid die zich daarin manifesteert is 
niet een volstrekt toevallige. ook niet een 
volstrekt historisch bepaalde. maar heeft 
een diepere grond, namelijk in de orde 
die krachtens de schepping in de werke
lijkheid besloten ligt en als zodanig niet 
kan worden genegeerd. wil men het leven 
niet ontwrichten: een orde die zelf niet 
statisch is. maar in haar constantie en 
daarin betrouwbaarheid volop in de dy
namiek van het scheppingsgebeuren 
deelt en tot ontsluiting komt. Het christe
lijke denken tendeert in de richting van 
een kwalitatief bepaald. sociaal pluralis
me. Dat geldt zowel voor het rooms
katholicisme als voor het reformatorisch 
christendom. 
Het zou natuurlijk dwaasheid zijn te ont-
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kennen. dat er een verschil bestaat tussen 
het geestelijke klimaat, waarbinnen het 
maatschappelijke en politieke denken 
binnen rooms-katholieke kring is opge
komen. en dat waarin het desbetreffende 
denken in reformatorische kring zich 
heeft ontwikkeld. Zulk een ontkenning 
kan alleen maar remmend werken op een 
verantwoord kritisch denkproces dat on
getwijfeld binnen het CDA moet plaats
vinden. Het rooms-katholieke denken is 
vooral gestempeld door de opvattingen 
van Thomas van Aquino en vervolgens 
door o.a. de encyclieken Rerum Nova
rum (I S91) en Quadragesimo Anno 
( 1931). Daarin hebben we te maken met 
hiërarchische trekken: elk verband 
streeft naar zijn eigen volmaking, maar 
tegelijkertijd is er sprake van lager en 
hoger. met dien verstande dat elk lager 
verband tevens dienstbaar is aan de vol
maaktheid van een hoger verband. In 
deze nog klassicke maar- wellicht he
laas')- nauwelijks meer bekende en 
werkzame conceptie is de staat de hoog
ste en tevens meest volmaakte (natuurlij
ke) gemeenschap. Op grond van het laat
ste heeft men het klassieke rooms-katho
lieke denken wel als typisch totalitair 
aangeduid en er zelfs een voorloper in 
gezien van de (fascistische) idee van de 
corporatieve staat. Is dat terecht? In dit 
verband wil ik gaarne nog eens uitdruk
kelijk aandacht vragen voor het artikel 
·so jaar Quadragcsimo Anno· van de 
hand van Oswald von Nell-Brcuning S.J .. 
dat enkele jaren geleden in dit blad ver
schenen is.~) Laatstgenoemde is blijk
baar de geestelijke vader van Quadrage
simo Anno geweest en kan dus als de 
meest betrouwbare interpreet gelden. In 
genoemd artikel stelt hij nu met nadruk. 
dat in genoemde encycliek wel voor een 
standenstaat of een standensamenleving 
wordt gepleit. maar dat met deze standen-

') Oswald von ~cii-Breuning S . .J .• 50 ;aar 'Quudmgcsimo Anno·. in Christen Democratische Verkennin
gen. 12 ill. 599-606. i h"b.6ln. 
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organisaties gemeenschappen worden 
bedoeld 'die in de ruimte van de 'vrije' 
maatschappij bestaan. uit eigen hoofde 
gegroeid zijn en dientengevolge niet op 
gezag van hoger niveau. maar uit volledig 
eigen recht in echt zelfbestuur hun aangc-

~ legenheden regelen en hun taken vervul
len. Daarmede zijn ze het exacte tegen
deel van de fascistische corporaties, die 
als verlengde arm van de staat in de vrije 
maatschappelijke ruimte ingrijpen·. Wel 
doet zich in het rooms-katholieke sociale 
denken als gevolg van het principe van de 
hiërarchische toeordening van de ver
schillende gemeenschappen aan elkaar 
een centraliserende tendens gelden. Toch 
is dat denken principiëcl pluralistisch. 
Daarbij doet het subsidiariteitsbeginsel 
het zijne om de verantwoordelijkheid 

.::p 

l'an de zogenaamd lagere gemeenschap
pen tot haar recht te laten komen. 
Het reformatorische denken over de sa
menleving is vanaf het begin meer uitge
gaan van een uitgesproken nevenstelling 
tussen de verschillende levensvcrbanden. 
In de eerste plaats van staat en kerk. 
maar in de loop van de geschiedenis ook 
steeds meer van deze beide en andere 
1erbandcn. 
Ondanks verschillen bestaat er toch veel 
overeenstemming tussen heide stromin
gen. In beide wordt met nadruk de idee 
l'an een plurale samenleving met kwalita
tief van elkaar vcrschillende levensver
handen en daarmede verbonden verant
woordelijkheden aanvaard, op grond van 
de belijdenis dat we in de werkelijkheid 
te maken hebben met een door God 
krachtens de schepping geordende wer
kelijkheid. Daarin onderscheiden zij 
zich. tot in de worteL van het democra-

" tisch socialisme en het liberalisme, welke 
beide, zoals we zagen produkten zijn van 
het Verlichtingsdenkcn. 

Aard en taak van de staat: verschillende 
opties 
De staat en de staatsoverheid delen in de 
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betrekkelijkheid en de begrensdheid van 
al het geschapene. Daarmede rijst de 
vraag. wat voor beide de grenzen en der
halve de specifieke taken en verantwoor
delijkheden zijn. In het genoemde 
gesprek zijn verschillende antwoorden op 
deze vragen gegeven. Zij zijn samenge
vat onder punt 2 van het naschrift van de 
redactie. Het is goed daarop afzonderlijk 
te reageren, omdat het kan helpen eigen 
standpunt duidelijker te formuleren: 

- Behartiging van het algemeen belang: 
Probleem is. dat de term algemeen he
lang niet duidelijk specificeert. We kun
nen spreken van het algemeen belang van 
een industriële wereld of een industrieel 
concern, van de landbouw, van de artis
tieke wereld, van het onderwijs, enz .. 
Moet het algemeen belang van de staat 
dan daar weer bovenuit gaan, met dien 
verstande dat de staatsoverheid geroepen 
is tot het realiseren van een algemene 
synthese, waarbinnen de andere belan
gen als deelbelangen fungeren? Maar 
daarmede komen we toch weer bij een 
totalitaire staat terecht van een min of 
meer corporatief type. Of is het mogelijk. 
dat de staatsoverheid geroepen is tot een 
zekere coördinatie van de algemene be
langen. met inachtneming van de eigen 
betekenis van de 'bijzondere· algemene 
belangen naar het criterium van een 'al
gemeen'. dat is een alle 'bijzondere' alge
mene belangen omvattend, algemeen be
lang? Maar wat is dan het eigene van dat 
'algemene' algemene belang'? Of is het 
algemeen belang al datgene. wat voor 
alle instellingen en burgers typisch ge
meenschappelijk is? Maar ook dan rijst 
de vraag, wat de aard van dat algemeen 
belang is. wat het criterium is, waarnaar 
het bepaald wordt. De idee van het alge
meen belang is te algemeen en daarin te 
onbestemd om als typische kwalificatie 
voor de staatstaak te kunnen fungeren. 

- Het handhaven van het recht of de ge-
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rechtiRhcid: Dat hetekent tegelijkertijd 
een owr- en een onderschatting van de 
staatstaak. Ongetwijfeld is de staat een 
rechtsinstituut. Hij is evenwel niet de 
enige die met recht en gerechtigheid te 
maken heeft. Gerechtigheid is namelijk 
zulk een fundamenteel moment in de 
werkelijkheid. dat het zijn rol speelt in 
alle levensverhoudingen en om die reden 
telkens zijn ïmulling· moet krijgen in 
een toespitsing op de aard van die levens
vcrhoudingen: industriële ondernemin
gen. scholen. gezinnen. enz .. De idee. dat 
de staat de instelling hij uitstek is. die het 
recht moet handhaven. houdt een duide
lijke overschatting van de taak en de 
feitelijke mogelijkheden van de staat in. 
De rechtstaak van de staat is een hetrek
kelijke en begrensde. Voorts gaat het 
optreden van de overheid niet in typische 
rechtshandelingen op: De overheid hand
haaft de interne openbare orde en be
schermt het volk als geheel tegen moge
lijke dreiging\ an huiten mede door de 
machts-middelen van politic en leger. Zij 
verricht typisch economische handelin
gen door bij voorbeeld steun te vcrlenen 
aan degenen die onder het bestaansmini
mum terecht dreigen te komen. aan de 
landhouw. aan industriële ondernemin
gen en aan economisch minder gezegen
de volken; exploiteert bedrijven: organi
seert onderwijsinstellingen of maakt het 
bestaan daarvan financieel mogelijk: legt 
wegen aan. enz .. De typische rechtstaken 
zijn slechts een onderdeel van de totale 
overheidstaak. Ook in de rechtshandha
ving als zodanig is dus niet de typische 
verantwoordelijkheid van de overheid 
aangegeven en daarmede de typische be
grenzing van de staatstaak. 

- Het organiseren van een vredesorde: 
Ten aanzien van het moment van de vre
de geldt hetzelfde als ten aanzien van het 
moment van de gerechtigheid. Door de 
staat vooral als vredestichter te zien 
wordt zijn taak en verantwoordelijkheid 
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wederom over- en onderschat. 

- Be\'C>rdering van de menselijke waardig
heid: Bescherming van de dusgenaamde 
rechten van de mens en daarin het bevor
deren van de menselijke waardigheid is 
ongetwijfeld een primaire taak van de 
overheid. 
Ook hier moet echter voor overschatting 
worden gewaarschuwd en tot zelfbeper
king worden aangespoord. Het menselijk 
bestaan strekt zich veel vcrder uit dan de 
ovcrheidsarm. Dat zal reeds duidelijk 
worde11. wanneer we ons bewust zijn. dat 
de menselijke waardigheid geen in zich
zelf rustende grootheid is. doch dat de 
mens eerst tot zijn volle ontplooiïng komt 
in zijn gerichtheid op God als zijn schep
per (en ook dat weer niet als een bijko
mende zaak. maar als een fundamentcel 
structureel gegeven) en voorts in veelzij
dige levensverhoudingen. De bescher
ming die de overheid aan de menselijke 
waardigheid kan vcrlenen is slechts zeer 
beperkt. Als de overheidspersonen zich 
dat niet bewust zijn. komen zij in naam 
van de vrijheid en de gelijkheid terecht 
bij een totalitaire staat of democratie in 
de geest van Rousseau (een niet geheel 
denkbeeldige situatie. zoals we reeds in 
eigen land gaan ervaren in het opleggen 
van allerlei regels aan private verbanden 
voor wat betreft hun interne beleid). Bo
vendien heeft de overheid niet alleen tot 
taak het beschermen (vanuit een eigen 
gezichtspunt) van de waardigheid van in
dividuele mensen. maar ook van mense
lijke instituties en de natuur. 

- Het in prakti;k hrengcn van solidariteit 
en rentmeesterschap: Ook deze momen
ten delen. zoals reeds eerder werd opge
merkt. het lot van het moment van de 
gerechtigheid alsook dat van de vrede. 
Zij vragen alle om een politieke toespit
sing. Deze veronderstelt echter een notie 
van wat de staat naar zijn aard is. Het
zelfde geldt. zoals wc zagen. voor 



-· 

CHRISTEN-DEMOCRATIE 

- De hantering van het principe van de 
gespreide verantwoordelijkheid: Typisch 
staatkundig toegespitst zien wij dit begin
sel in de gestalte van democratische be
stuursvormen, territoriale en functionele 
decentralisatie en provinciale en gemeen
telijke autonomie in staatsrechtelijke zin. 
Deze medezeggenschap, decentralisatie 
en autonomie spelen zich evenwel geheel 
af binnen het staatsverband als omvat
tend geheel, zodat zij in haar grenzen 
uiteindelijk door dat geheel worden be
paald. Gespreide verantwoordelijkheid 
in deze, typisch staatkundige en tevens 
sterk historisch bepaalde zin, moet even
wel- en dat is mijns inziens veel te weinig 
gebeurd in het genoemde rapport 
Gespreide verantwoordelijkheid- duidc
lijk worden onderscheiden van die in 
meer fundamentele zin, welke bestaat in 
de oorspronkelijke en als zodanig 
eigensoortige verantwoordelijkheid van 
allerlei private verbanden, welke niet 
door de staatsoverheid kan worden toe
gekend of toegedeeld, maar moet worden 
erkend en gerespecteerd of eventueel bij 
schending moet worden teruggegeven. 
Herinnerd wordt aan de opmerkingen 
van V on Neli-Breuning hiervoor ver
meld. Hier dient uiteraard ook verwezen 
te worden naar het beginsel van de sou
vereiniteit- beter: verantwoordelijkheid 
-in eigen kring, zoals dat in het reforma
torische denken tot ontwikkeling is ge
komen. 

Het vorenstaande samenvattend kan ge
steld worden_ dat elk van genoemde mo
menten wel een fundamentele rol in het 
staatsleven vervult, maar dat zij geen van 
alle- noch afzonderlijk, noch gezamen
lijk- voldoende zijn om het eigene van 
de staat en van het overheidsoptreden te 
typeren en te motiveren. 

De rechtsstaat 
In het voorgaande zijn we in verschillen
de opzichten tot een negatieve afgrenzing 
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gekomen door aan te geven, wat niet 
typisch voor de staat als gemeenschap 
van overheid en volk bleek te zijn. Deze 
negatieve afgrenzing hield evenwel tege
lijkertijd ten dele reeds een positieve po
sitiebepaling ten aanzien van het ver
schijnsel staat in. We kwamen tot de 
voorlopige conclusie, dat de staat een 
zeer veelzijdig verschijnsel is. waarin al
lerlei fundamentele momenten hun rol 
spelen. alsook dat het optreden van de 
staatsoverheid allerlei gestalten kan aan
nemen. 
Tot slot wil ik enkele overwegingen ge
ven, die ons mogelijk kunnen helpen iets 
beter greep op het verschijnsel staat te 
krijgen. Daarbij zal ik in het bijzonder 
ook nog ingaan op de zaken vermeld 
onder punt 2 van het reeds eerder ge
noemd naschrift van de redactie. voorzo
ver zij niet eerder aan de orde kwamen. 
Wellicht komen we verder, wanneer we 
spreken van de staat als een publieke 
gemeenschap, welke tot taak heeft de 
bescherming van de op zijn gebied zich 
afspelende samenleving (zie Donner 1). 

zowel van individuele burgers als van le
vens- en werkverbanden. De taak van de 
overheid is inderdaad een typisch be
schermende (en daarin tegelijkertijd sti
mulerende). de bescherming van het 
zwakke, van datgene wat in bepaalde si
tuaties zonder de hulp van de overheid 
op ernstige wijze in de verdrukking komt 
(kan komen) of zelfs te gronde gaat (kan 
gaan). De staatstaak hangt dan ook naar 
mijn overtuiging- en daarin doet mijn 
reformatorisch bloed zich ongetwijfeld 
gelden- in belangrijke en zelfs overwe
gende mate samen met de gebrokenheid 
van het leven als gevolg van de zonde. 
Dat wil niet zeggen, dat de staat als een 
soort heilige en heiligende macht in de 
samenleving optreedt, een gedachte die. 
zij het dikwijls onuitgesproken, bij vele 
democratische socialisten schijnt mee te 
spelen. Ook de staat en de staatsoverheid 
delen in de corruptie van de samenleving. 
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Het blijven menselijke instituten. Toch 
oefent de staat een heilzame werking uit. 
Dat wordt eerst duidelijk. indien men 
poogt hem te negeren. Dan zouden we 
namelijk te maken krijgen met een toe
stand als nu in de Libanon en nog veel 
vernietigender. In alle zwakheid hebben 
de staat en de staatsoverheid een reële en 
daarin positieve functie in de samenle
ving te vervullen. 
Aan deze beschermende taak van de 
overheid zijn evenwel grenzen gesteld. 
De overheid zal slechts kunnen ingrijpen 
in situaties die publiekelijk naar buiten 
komen en voor publieke controle vatbaar 
zijn en waarin tegelijkertijd publieke of 
algemene belangen van de volksgemeen
schap als zodanig in het geding zijn. En 
zelfs die situaties dwingen haar niet 
steeds tot optreden. Er zijn andere in
stanties die terzake een eigen verant
woordelijkheid hebben. Ook hier zijn de 
bekende woorden uit Goethe"s Faust van 
betekenis. dat de ware meester zich in de 
beperking toont. We kunnen nog verder 
gaan. Het kan gebeuren. dat de overheid 
in bepaalde situaties stilzwijgend moet 
toezien. hoewel zij principieel gezien be
voegd zou zijn in te grijpen. omdat een 
actief ingrijpen zulke consequenties kan 
hebben. dat daardoor andere fundamen
tele belangen in de knel dreigen te raken. 
Zo verstaan is er ook in het overheidsop
treden niets absoluut. De overheid is 
steeds weer geroepen tot afweging van 
verschillende belangen in een concrete 
situatie.Zij heeft noch principieel. noch 
praktisch een situatie volledig in de hand 
(denk bij voorbeeld aan de problemen 
rondom loonwetgeving. abortuswetge
ving). Zou zij wel proberen elke situatie 
volledig in de hand te krijgen. dan zou zij 
al spoedig in een volledige politiestaat 
ontaarden. Zij is niet bij machte verant
woordelijkheden. die in eerste instantie 
elders thuis horen. volledig over te ne
men. zonder daarin eigen bestaan aan te 
tasten. 
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Overheidsoptreden kan derhalve niet 
willekeurig en naar eigen wens van de 
overheidspersonen plaatsvinden. Het 
vraagt om legitimatie. zowel in formele 
als in inhoudelijke zin. Er moeten te 
beargumenteren rechtsgronden aanwezig 
zijn. Anders verdwijnt het overheidsop
treden in het oeverloze. Dat is de kwaal 
van de huidige verzorgingsstaat gewor
den. Alle overheidsoptreden vraagt der
halve om rechtsbeginselen als leidraden. 
welke overigens niet als een soort blauw
druk uit de hemel komen vallen en even
min het produkt zijn van een abstract 
denkproces. maar eerst in de loop van de 
geschiedenis. van een voortgaand positi
veringsproces. tot ontwikkeling komen 
(vergelijk wat hiervoor is gezegd over de 
dynamiek in de schepping en de schep
pingsorde). De overheid moet haar taak 
verrichten in een voortdurende juridische 
afweging van de verschillende belangen 
die zich in de volksgemeenschap op haar 
territoir doen gelden en onder erkenning 
van de eigensoortige verantwoordelijk
heid van allerlei andere. niet typisch poli
tieke instanties en verbanden. Zo ver
staan gaat het overheidsoptreden ener
zijds niet op in typische rechtshandelin
gen. maar staat het anderzijds wel voort
durend onder leiding van het gezichts
punt der publieke gerechtigheid. De 
overheid heeft voor alles haar te dienen 
en zich in al haar handelingen- haar poli
tionele en militaire. haar op het bedrijfs
leven. het onderwijs. de kunstwereld ge
richte handelingen. in haar fiscale poli
tiek. enz.- daardoor te laten leiden. In 
die zin zal de staat rechtsstaat dienen te 
zijn en dat in inhoudelijke zin. Indien zij 
dat niet doet. zal zij zich al heel spoedig 
gaan bewegen in de richting van de totali
taire demoera tie. 
Ongetwijfeld is de visie op de staatstaak. 
zoals ik die in het voorgaande heb pogen 
te verwoorden. mede bepaald door mijn 
christelijke levensovertuiging. waardoor 
ik mij terzake gevoed en ondersteund 
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weet. Daaruit mag evenwel niet gecon
cludeerd worden. dat het daarin gaat om 
een puur persoonlijk plaatje. Veeleer is 
de visie bedoeld als een vertolking van 
een algemene stand van zaken. die als 
zodanig bindend is voor allen die bij het 

"- politieke bedrijf betrokken zijn (en wie is 
dit niet?). De staatsstructuur draagt na
melijk in de grond een bovenwillekeurig 
karakter en is als zodanig niet van be
paalde visies op de aard en taak van de 
overheid afhankelijk. Het is dan ook niet 
verwonderlijk, dat in allerlei beschouwin
gen over de staat- Dooyeweerd heeft 
daar op gewezen- alsook in allerlei poli
tieke protestacties- Klapwijk wijst daar 
in genoemd gesprek terechtop-telkens 
weer het moment van het recht naar vo
ren komt. 

·1 

., 

Daaruit mag uiteraard niet worden ge
concludeerd. dat politieke overtuigingen 
en de daarachter liggende visies op de 
samenleving en op de werkelijkheid als 
geheel voor de actuele politiek zonder 
betekenis zijn. We weten wel beter. De-
genen die het staatkundig bedrijf vormen 
-dat zijn overheidspersonen en burgers
zijn levende mensen, die zich ook in hun 
politieke verantwoordelijkheid niet los 
kunnen maken van hun persoonlijkheid 
met alles wat zich daarin beweegt. daar
onder begrepen hun diepste overtuigin
gen. Zo vcrstaan is de gedachte van een 
geestelijk puur neutrale staat een fictie. 
Hoe de staatstaak in concreto wordt uit
gevoerd is terdege mede afhankelijk van 
de geestelijke instelling en politieke 
overtuiging van degenen die daarmede 
belast zijn. Ook op het staatkundige ter
rein als zodanig voltrekt zich een strijd 
der geesten. Indien dat niet zo was. zou-
den we de politieke partijen beter kun-
nen opheffen, teneinde tijd vrij te maken 
voor zinniger bezigheden. Quod non! 
Gelet op het voorgaande is het vanzelf
sprekend, dat elke partij. wanneer zij 
eenmaal deelt in de regeermacht, er naar 
streeft eigen in een politiek programma 
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vertolkte politieke overtuiging zoveel 
mogelijk gestalte te laten krijgen in een 
regeringsprogramma. Dat is zij aan zich
zelf. aan eigen uitgangspunt en doelstel
ling verplicht. Toch zal in het bijzonder 
een christelijke partij terzake de nodige 
terughoudendheid moeten betrachten. 
juist vanwege haar uitgangspunt. Gelet 
op de beschikbare ruimte zal ik mij tot 
enkele korte opmerkingen terzake moe
ten beperken. hetgeen nauwelijks op een 
enigszins zinvolle wijze mogelijk is. Toch 
waag ik een poging. 

1. De overheid is. zoals we zagen. in 
religieus en ethisch opzicht nooit neu
traal. Dat zal ook tot uitdrukking ko
men in de mate waarin en de wijze 
waarop zij zich met diverse maat
schappelijke problemen inlaat. Daarin 
zal al of niet vcrholen een visie op 
mens. samenleving en werkelijkheid 
doorwerken. Elke overheid zal poli
tieke idealen nastreven. hoe zakelijk 
zij haar beleid ook presenteert. 

2. Elke overheid zal zich ervan bewust 
moeten zijn. dat zij niet de bevoegd
heid heeft haar overtuiging omtrent 
arbeidsverhoudingen, huwelijk. on
derwijs. democratisering en emanci
patie. anti-discriminatoir personeels
beleid en gelijkheid van alle mensen. 
noodzakelijke artistieke produkties. 
enz .. via de wetgeving aan de gehele 
maatschappij en al haar instituties 
dwingend op te leggen. Daarmede zou 
zij rechtstreeks in een totalitaire 
staatspraktijk terecht komen. Uiter
aard zijn hier zekere marges gegeven. 
Hoe deze marges worden benut, zal 
weer mede afhankelijk zijn van de 
geestelijke instelling van degenen die 
daartoe geroepen zijn. Er zijn uitein
delijk echter grenzen die niet mogen 
overschreden worden. Het zou van 
belang zijn- om slechts enkele voor
beelden te noemen- eens nader de 
(vergaande) bemoeienis van de over-
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heid met het onderwijs en met de in
terne arbeidsverhoudingen in de on
derneming onder de loep te nemen. 

3. Elke overheid zal ermede moeten re
kenen. dat zij er niet is voor een be
paalde groep. maar voor de gehele 
bevolking. voor alle volksgenoten. 
met elk o.a. zijn/haar eigen geestelijke 
overtuiging. Dat kan de overheid in 
bepaalde situaties tot terughoudend
heid nopen in het nemen van maatre
gelen. waartoe zij principieel bevoegd 
zou zijn en welke zij vanuit haar eigen 
uitgangspunt gewenst zou achten. 

4. De overheid zal haar overtuiging moe
ten uitdragen in de zakelijke vorm van 
wetgeving en daarmede verbonden 
uitvoeringsbeleid. Het ligt krachtens 
haar eigen aard en roeping niet op 
haar weg propaganda voor bepaalde 
overtuigingen en idealen te maken. 
Zo is zij- om een simpel voorbeeld te 
noemen- alleszins bevoegd om het 
roken in publieke gebouwen. ruimten 
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en transportmiddelen wettelijk te ver
bieden. Hoewel het daarin uiteraard 
primair gaat om de bescherming van 
(niet-rokende) bevolkingsgroepen. 
kan daarin tevens meespelen de wens 
om het roken in het algemeen tegen te 
gaan. Dat wil niet zeggen. dat het nu 't 

ook op de weg ligt van de overheid de 
leiding te nemen van een anti-rook
actie. De overheid heeft niet tot taak 
op te treden als predikheer en zeden
meester. Zij is niet de maatschappelij-
ke hervormer bij uitstek. Daarvoor 
zijn vele andere instanties. Haar taak 
is primair een beschermende (en daar-
in stim uierende) onder het gezichts-
punt van de publieke gerechtigheid; 
een uitermate belangrijke. maar daar-
in toch naar aard principieel begrens-
de werkzaamheid. 


