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De zieke staat e11 de noodzaak van 
een christen-democratische staatsleer 

Inleiding 
Op 11 december 1981 aanvaardde mr. C.A. J. M. Kortmann hel ambt van hoog
Icraar in het staatsrecht en de algemene staatsleer aan de Katholieke Universiteit 
van Nijmegen met een opmerkelijke rede die als titel het woord 'Elefantiasis' droeg. 
Nauwelijks een jaar later- 15 oktober 1982- sprak mr. A. K. Koekkoek zijn rede 
bij de aanvaarding van zijn hoogleraarschap in het staats- en administratief recht 
aan de Katholieke Hogeschool in Tilburg uit: 'Bijdrage tot een christen-democrati
sche staatsleer'. 

De eerste oratie heeft vooral betrekking 
op de verzorgingsstaat. Deze staat is - zo
als de ondertitel van de rede luidt- ziek. 
Kortmann staat stil bij de oorzaken en de 
aard van deze ziekte en wijst wegen waar
langs genezing mogelijk zou kunnen wor
den. In de volgende paragraaf komt de 
inhoud van deze rede ter sprake. 

De tweede oratie probeert een van die 
wegen aan te geven. Er dient een- meer 
uitgewerkte - christen-democratische 
staatsleer te worden ontwikkeld, die als 
kompas kan worden gebruikt door de ge
lijknamige richting in de politiek, bij het 

op een nieuwe koers zetten van het schip 
van (de verzorgings-)staat. Want het oor
deel van A.M. Donnerover het ontwerp 
Program van Uitgangspunten was erg 
hard maar daarom niet geheel onjuist: 
'Van een poging om te komen tot een 
staatsbeschouwing zoals men dat van een 
politieke beweging zou verwachten, is af
gezien' 1. 

Alvorens over te stappen naar de beide 
oraties nog enkele opmerkingen. 

1. Christen-democratie in de Nederlandse 
variant is nauw verbonden aan de (in 
chronologische volgorde genoemde) anti-

1 Donner. A. M., Overhet ontwerpprogram van uitgan[Jspunten, AR-Staatkunde, jrg. 50, 
1980, p. 7. 
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revolutionaire, christelijk-historische en 
katholiek-staatkundige stromingen die ons 
land zo nadrukkelijk mee hebben gestem
peld en daaraan een markant profiel heb
ben verleend. Binnen deze richtingen be
stonden vrij duidelijke noties met betrek
king tot de rol van de staat, de samenle
vingsverbanden, de rol van de Heilige 
Schrift en/ of het leergezag van de Kerk 
voor de politiek, de verhouding tot andere 
politieke stromingen e.d. Wie bijvoorbeeld 
het anti-revolutionaire denkgoed vóór de 
Tweede Wereldoorlog bestudeert ontdekt 
daarin zonder moeite steeds terugkerende 
thema's. Als voorbeelden kunnen worden 
genoemd de leer van de godssoevereiniteit 
die de bron van het overheidsgezag aan
wees; de leer van de 'soevereiniteit in 
eigen kring' die de overheid zijn plaats 
wees tegenover de andere maatschappe
lijke 'kringen' (gezin, onderwijs, kerk 
enz.); de leer van de antithese die de ver
houding tot de andere politieke stro
mingen beheerste; de leer van de gemene 
gratie die de relatie overheid-overheids
persoon-Heilige Schrift voor een belang
rijk deel normeerde. 
Hiermee verbonden vigeren uitgesproken 
opvattingen over meer specifiek staats
rechtelijke zaken als de verhouding 
Kroon-volksvertegenwoordiging 2• De ka
tholieke staatsleer - die voor een belang
rijk deel voortvloeide uit de thomistische 
wijsbegeerte - eiste evenzeer een eigen 
plaats op in de vaderlandse politiek. 

2. Deze 'ideologische bagage' werd vooral 
bij de rooms-katholieken en anti-revolu
tionairen bewaakt doorgegeven en geïnter
preteerd binnen het solide verband van de 
eigen zuil. Lijphart's 3 beschrijving van dat 
zuilensysteem is nog steeds illustratief. 
Pers, radio, 'eigen Universiteiten', politie
ke jongerenclubs, de politieke partijen zelf 
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speelden daarbij een cruciale rol. 

3. Met het verdwijnen van de oude drie 
partijen en het in de zestiger jaren gegene
reerde verval van de zuilen ontstond een 
nieuwe situatie. Was reeds na de Tweede 
Wereldoorlog de politieke energie vooral 
gericht op de opbouw van de verzorgings
staat en de economische dimensie van de 
staatsactiviteit, na d~ oprichting van het 
CDA wordt nog meer aandacht opgeëist 
door de problemen die deze verzorgings
staat opwerpt. De aandacht van het voor 
een belangrijk deel 'ontzuilde' electoraat 
gaat vooral uit naar de oplossingen die 
de verschillende partijen in het vooruit
zicht stellen. Vraagstukken met betrekking 
tot de koppeling van de uitkeringen aan 
de lonen, het financieringstekort, de wijze 
van bezuiniging, de verdeling van arbeid, 
de mate waarin sociale verzekeringen ge
ïndividualiseerd dienen te worden, privati
sering, profijtbeginsel, deregulering enz. 
trekken de aandacht. Daar komt bij dat 
nog steeds - ondanks electorale terug
gang - het CDA in het centrum van de 
macht verkeert en derhalve in hoge mate 
verantwoordelijk wordt gehouden voor de 
ontwikkeling van de verzorgingsstaat in 
deze fase van de twintigste eeuw. De vraag 
naar de christen-democratische staatsleer 
is daarom van belang voor de burgers die 
niet op het CDA stemmen noch zich daar
mee verwant voelen. De vraag is uiteraard 
nog gewichtiger voor 'de eigen aanhang'. 
Het CDA formuleert als vier centrale be
ginselen de gerechtigheid, de gespreide 
verantwoordelijkheid, het rentmeester
schap en de solidariteit. Deze beginselen 
worden voor de politiek op langere ter
mijn in het Program van Uitgangspunten, 
voor de duur van de parlementaire periode 
in verkiezingsprogramma's ('Niet bij 
brood alleen'; 'Om een zinvol bestaan'), 

2 Zie over deze zaken bijvoorbeeld 'Schrift en Historie', Gedenkboek 50-jariR bestaall ARP, 
Kampen, 1982. 
3 Lijphart, dr. A., Verzuiling, pacificatie en kenteri11g in de Nederlandse politiek, Amsterdam, 
1968. 
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uitgewerkt. 
De afstand tussen de beginselen en de con
crete programma's is groot. Er lijkt een 
groeiende behoefte aan theorievorming op 
het meso-niveau. Theorievorming w1arin 
reeds een globale afweging van de begin
selen (bijvoorbeeld gespreide verantwoor
delijkheid en solidariteit) ten aanzien van 
een bepaalêe sector heeft plaatsgevonden. 
De behoefte aan een staatsleer bijvoor
beeld. Een leer waarin de rol van de over
heid ten aanzien van maatschappelijke 
verbanden en omgekeerd wordt geduid, 
de binding van de staat aan het recht meer 
wordt benadrukt, de legitimatie van het 
overheidsgezag verklaard en het doel 
daarvan vastgelegd. Die noodzaak klemt 
vanwege het gedeeltelijk wegvalien van de 
'zuilenbinding', de 'nieuwe partij' die het 
CDA in een aantal opzichten is, en de 
duidelijkheid die mag worden verwacht 
van een partij die nog altijd een spilpositie 
in het politieke krachtenspel bekleedt. 
Deze 'Wille zur Ideologisierung' mag 
daarbij niet in de fuik lopen van een over
dreven voorstelling van 'de maakbaarheid 
van een samenleving', maar de huidige 
stand van zaken (het formuleren van de 
vier beginselen als antwoord op de oproep 
van het Evangelie) maakt nadere concre
tisering van het christen-democratische 
staats- en samenlevingsbeeld geboden. 
Terug naar de beide hoogleraren. 

Elefantiasis (Kortmann) 
De titel 'Elefantiasis' is ontleend aan een 
geschrift van Oskar Schatz 'der absterben
de Staat' waarin de staat wordt beschre
ven als een lichaam dat aan deze ziekte 
('wanstaltige verdikking van een lichaams
deel') 1 lijdt doordat het zoveel bagage 
meevoert dat hij niet meer kan lopen. De 
balans tussen macht en recht die steeds 
een wezenlijk onderdeel van de staatstheo
rie is geweest, is danig verstoord. De staat 

' Winkier Prins, Klein \\'oordenbock. 
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kan worden gezien als een institutie die 
soevereiniteit bezit in de zin van onbe
perkte bevoegdheid. Deze soevereiniteit 
vooronderstelt echter macht. 'Het ontstaan 
van de moderne staat is niet los te denken 
van het leger, van de zwaardmacht van 
de soeverein, die sterker zou moeten zijn 
dan die van de strijdende maatschappe
lijke groeperingen' 5 . De soevereiniteit was 
dus niet een zuiver juridische categorie, 
zij vooronderstelde tevens, en misschien 
wel op de eerste plaats, macht. Ook tegen
woordig veronderstelt soevereiniteit van 
de staat macht, ook al is deze macht op 
het ogenblik niet enkel zwaardmacht 
doch eveneens, en wellicht in sterkere 
mate, economische macht. Men hoeft 
daarbij slechts te denken aan de greep die 
de staat op de maatschappij heeft door de 
talloze vormen van subsidies. 
Ontbreekt het recht, dan verwordt de soe
vereiniteit tot tirannie, tot de macht van 
een maffia, een roversbende. Ontbreekt 
de macht, dan wordt de soevereiniteit een 
louter formeel begrip, dat geen relatie 
heeft met taak en doel van de staat. Wat 
betreft het eerste probleem- de imperia
listisch oprukkende staat -kan men veel 
groepen en personen aanwijzen die in het 
verleden de staat een halt toeriepen wan
neer deze bepaalde grenzen naderde. 
Abraham Kuyper is daarvan een impo
sant voorbeeld. De aanhangers van na
tuurrechtelijke denkbeelden, maar bijvoor
beeld ook de anarchistische staatstheorie 
trekken zulken grenzen. Kortmann wijst in 
de huidige tijd op maatschappelijke groe
peringen die eveneens voor de overheid 
grenzen trekken. Hij wijst op slogans als 
'baas in eigen buik', 'liever rood dan dood' 
of de meer fundamentele; 'deze rechtsorde 
is de onze niet'. Het gaat hier om een af
nemende maatschappelijke consensus. 
'Aanvankelijk richt deze betwisting zich 
slechts op onderdelen van het overheids-

" Kortm,,::n. C.A . .1. M., Elefantiasis, Deventer, 1981, p. 8. 
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beleid, tenslotte wordt het recht van de 
staat integraal ter discussie gesteld: het 
systeem als zodanig wordt niet meer aan
vaard' 6, 

Wat betreft het tweede probleem: de 
machteloos wordende staat. Op deze kant 
van de medaille is in 1974 door Prakke 
zeer nadrukkelijk de aandacht gevestigd. 
Prakke: 'Veeleer geloof ik dat diegenen 
gelijk hebben die menen dat de staat in 
de moderne westerse democratieën zijn 
soevereiniteit heeft verloren, als gevolg 
waarvan het begrip geen feitelijk substraat 
meer heeft' 7. De staat als vcrrekenkantoor 
dat officialiteit en juridische binding ver
schaft aan resultaten van onderhande
lingen door maatschappelijke geledingen. 
De staat is zeer ver doorgedrongen in de 
maatschappij, -de verstatelijking van de 
maatschappij ofwel de vermaatschappelij
king van de staat- maar heeft daardoor 
zijn kracht verloren. 
Kortmann wijst op de omstandigheid dat 
het feitelijk machtsmonopolie van de staat 
-zowel de zwaardmacht als de economi
sche macht- zijn gerelativeerd. Nederland 
staat open voor de import van wapentuig, 
terroristen, kapitaal, inflatie en 'know
how'. Politie en fiscus moeten halt houden 
bij de nationale grenzen, de burger en het 
bedrijf daarentegen hebben veelal een veel 
groter territorium. 'Er is dus niet alleen 
sprake van een betwisting van de bevoegd
heid tot machtsuitoefening, de feitelijke 
mogelijkheid ontbreekt in hoge mate.' s 
Verderop: 'Ontbreekt voldoende feitelijke 
macht, dan gaat men ook twijfelen aan 
de zin van de bevoegdheid van de staat, 
de juridische zijde van de soevereiniteit. 
Deze wordt terecht ter discussie gesteld als 

6 El!'fantiasis, p. 11. 
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zij een inhoudsloze categorie dreigt te 
worden, indien de staat moet zeggen: ik 
mag wel maar ik kan niet, want de feite
lijke middelen ontbreken mij. Bevoegd
heid behoeft macht. Maar ook omgekeerd: 
macht moet bevoegde macht zijn, wil de 
staat niet verworden tot de reeds geme
moreerde roversbende of wil er niet een 
toestand van volledige anarchie ontstaan, 
omdat men de staatsmacht omver werpt' 9. 

Hier ligt voor Kortmann een kernthema: 
de noodzaak van maatschappelijke con
sensus. Over de mogelijkheden om deze te 
bereiken is hij somber. De maatschappe
lijke normativiteit en homogeniteit zijn 
sterk verzwakt. De staat zelf heeft daar
aan mede 'schuld'. Kortmann noemt drie 
factoren. 
I. De overdynamiek van de staat na de 
Tweede Wereldoorlog. 'De staat is een 
groot warenhuis geworden, dat niet alleen 
de economische behoeften van de burgers 
moet voldoen, maar ook moet verschaf
fen: cultuur, vrijetijdsbesteding, welzijn, 
men zou bijna zeggen gelijk.' Jo Hierdoor 
is de cliënt afhankelijk geworden terwijl 
er geen maatschappelijke verbanden meer 
zijn om op terug te vallen. 
2. Een tweede oorzaak voor de afname 
van maatschappelijke consensus ontdekt 
Kortmann in de atomisering van de sa
menleving; een tendens die door de over
heid is bevorderd door maatregelen op het 
gebied van de inkomstenbelasting, wo
ningbouw, onderwijs en zedelijkheidswet
geving. Hierbij stond het ideaal van in
dividuele zelfverwerkelijking voorop, 
groepsethiek en solidariteit op het tweede 
plan 11 . 

3. De traagheid en ondoelmatigheid als-

7 Prak kc (geciteerd hij Kortmann), Pluralisme en staatsrecht, Deventer, 1974, p. 10. 
8 El!'fantiasis, p. 12. 
9 Elefantiasis, p. 13. 
10 Elefantiasis, p. 14. 
11 Elefantiasis, p. 16. 
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mede de gecompliceerdheid van de be
sluitvorming en regelgeving doei het ver
trouwen in het vcrmogen van de overheid 
afnemen. 
Tenslotte de therapie. Kortmann ziet geen 
heil in dwang. indoctrinatie of geweld om 
de vcreiste minimum-consensus te berei
ken. Een verdergaande integratie van de 
maatschappelijke factoren in het over
heidsbestel is evenmin een oplos~ing, om
dat de maatschappelijke tegenstellingen 
zich dan nog meer binnen het staatsappa
raat manifesteren. Zijn conclusie: 'De staat 
moet achteruit én vooruit. Achteruit 
overal daar waar hij dreigt te worden vcr
stikt door problemen die niet centraal en 
voor allen gelijkvormig kunnen of hoeven 
te worden opgelost en daarom aan gede
centraliseerde besturen en vooral maat
schappelijke organisaties kunnen worden 
overgelaten. De staat moet zoveel mogelijk 
worden bevrijd van de talloze onderling 
conflicterende aanspraken van de maat
schappelijke groeperingen en individuen, 
enerzijds om niet zelf overgecor:1pliceerd 
en verscheurd te raken, anderzijds om de 
burger uit zijn positie van onmondige 
cliënt op te heffen' 1 ~. 'De staat moet cch· 
ter ook vóóruit, naar grotere verbanden 
die zijn aangepast aan de schaal van de 
problemen, die een ieder aangaan, die 
voor allen van levensbelang zijn en waar
over wél een fundamentele consensus be
staat, althans gevonden kan worden.' De 
staat naar een kleiner gebied terugge
drongen. maar daar wel sterker en doel
matiger: dat lijkt het devies. 

Bijdrage tot een christen-democratische 
staatsleer (Koekkoek) 
Kortmann komt vanuit een sociologische, 
zo nu en dan sociaal-psychologische, 
analyse \ an de toestand waarin de verzor-

1
" E/efanriasis, p. 18/19. 
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gingsstaat zich bevindt, tot zijn therapie. 
13ij Koekkoek ligt het accent anders. Hij 
constateert dat de crisis van de verzor
gingsstaat één van de factoren vormt die 
de ontwikkeling van een christen-demo
cratische staatsleer broodnodig maken. 
Een andere factor is gelegen in de stich
ting van het CDA waardoor een breuk 
optrad met het verleden waarin de anti
revolutionaire, de christelijk-historische 
en de katholiek-staatkundige groeperingen 
zich afzonderlijk organiseerden. Koekkoek 
zoekt zijn uitgangspunt veeleer in het 
karakter van de wetenschapsbeoefening en 
de richting die het Christendom daaraan 
geeft om zo tot een staatstheorie te komen 
die hij afzet tegen de praktisch-politieke 
staatsleer van het CDA. 
Koekkoek staat daarbij duidelijk in de 
traditie waarvan de grondslagen zijn ge
legd door Dooijeweerd la en zijn uitge
werkt door H. J. van Eikerna Hommes 14. 

Dooijeweerd onderscheidt 15 modale as
pecten waarin de tijdelijke werkelijkheid 
zich aan ons voordoet. Deze aspecten be
zitten een onherleidbare eigen zinkern 
die verwijst naar een boventijdelijke oor
sprong. In de structuur van elk aspect 
kunnen de andere 14 aspecten als analo
gieën door deze zinkern gekleurd, worden 
binnengetrokken. Koekkoek noemt als 
voorbeeld de analogie van het ruimtelijke 
aspect in het juridische aspect; de juridi
sche plaats van de handeling. 
fn het theoretisch denken wordt het logi
sche aspect geplaatst tegenover het niet
logische aspect teneinde tot begripvorming 
te geraken. Deze synthese kan slechts 
vanuit een bepaald standpunt worden vol
trokken wil men niet ofwel het niet-logi
sche aspect (historisme bijvoorbeeld) dan 
wel het logische aspect verabsoluteren. 
'Een boventheoretisch Archimedisch punt 

"' Dooyev. eerd, H., A New Crilique of lheore/icalthouf{ht, Philadelphia, 1953. 
11 Eikern~> Hommes. H. J., De elemo7laire grond/Jegrippen der rechtswetenschap, Deventer, 
1972. 
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is slechts te vinden langs de weg van kriti
sche zelfbezinning. Zelfkennis is alleen te 
bereiken als het ik zich richt op de abso
lute oorsprong van het bestaan. Zelfkennis 
is daarmee niet theoretisch, maar trans
cendentaal-religieus van aard, al door
dringt ze het theoretische denken wel.' 15 

Verder worden aan elk aspect twee zijden 
onderscheiden, de wetszijde en de sub
jectszijde. Elk modaal aspect heeft zijn 
eigen kring van wetten waaraan de ver
schijnselen binnen dat aspect zijn onder
worpen. Bij de voor-logische aspecten 
(getalsaspect, ruimtelijk aspect enz.) zijn 
deze niet aangewezen op menselijke vorm
geving; de andere aspecten zijn dit wel. 
Vanaf het logische aspect zijn de wetten 
gegeven als beginselen die door mensen 
vorm moeten worden verschaft. Als ge
steld, is de theoretische werkzaamheid 
slechts mogelijk vanuit boventheoretische 
ideeën omtrent samenhang, eenheid en 
absolute oorsprong van de aspecten, teza
men de transcendentale grondidee ge
noemd door Dooyeweerd. Hij vertrekt 
daarbij vanuit het Bijbels grondmotief van 
'schepping, zondeval en verlossing door 
Jezus Christus in de gemeenschap van de 
Heilige Geest'. 

Er zijn in de wereld andere grondmotieven 
('afvallige') werkzaam, zoals het vorm
materie-motief uit de klassieke Griekse 
cultuur en denkwereld en dat van de hu
manistische levens- en wereldbeschouwing, 
sinds Kant het motief van natuur en vrij
heid. Christelijke wetenschap is dan ook 
niet te verenigen met niet-christelijke we
tenschap. Vanuit deze opvatting over de 
eigen aard van het wetenschappelijk be
drijf poogt Koekkoek een christen-demo
cratische staatsleer, hij spreekt liever over 
een christelijke theorie van de staat en de 
democratie, te ontwikkelen. 
Het eigen karakter van de staat wordt be
naderd via het 'Dooyeweerdse' begrip van 
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de individualiteitsstructuur die aan de 
wetszijde van het aspect als structuur
principe de concrete verhoudingen reali
seert. 

Het structuurprincipe van de staat wordt 
omschreven als een publiekrechtelijke ge
meensch;cp van overheid en onderdanen 
op een bepaald territoir, gebaseerd op het 
monopolie van de zwaardmacht 
De basisfunctie van de staat- monopolie 
van de zwaardmacht - is daarmee onver
brekelijk verbonden aan het rechtsaspect 
Dit recht:;aspect kwalificeert de staat als 
een rechtsgemeenschap. 
Welke doeleinden kent de staat? Deze 
kunnen zeer uitgebreid worden als in een 
totalitaire staat; soms ook is de taakstel
ling zeer smal. Dat eerste gevaar kan wor
den afgewend door een juiste interpretatie 
van de staatstaak in het licht van de- in 
zeer beknopte vorm hierboven weergege
ven - specifieke opvatting over de eigen 
aard van de staat. Koekkoek: 'Een staat 
kan veel verder gaan en zich ten doel stel
len de gehele samenleving te beheersen, 
daarmee een totalitaire staat wordend. Dit 
gaat gepaard met een uitdijend 'algemeen 
belang'. Wanneer echter het algemeen be
lang gebonden wordt aan het structuur
principe van de staat, ligt daarin een be
grenzing van de staatstaak, waardoor de 
rest van de samenleving in al haar ver
scheidenheid, in haar waarde wordt ge
laten. De overheid moet optreden wan
neer de i'lstandhouding en ontwikkeling 
van de publiekrechtelijke gemeenschap 
van overl1eid en volk dat vereist, maar 
niet dan met erkenning van de eigen aard 
van andere samenlevingsstructuren en na 
afweging van hun private belangen tegen 
het publieke belang' 16. 

De kritiek van Koekkoek op de vier cen
trale beginselen van het CDA komt vooral 
neer op het verwijt van vaagheid en een 
te hoge graad van abstractie. Zo bepleit 

1" Koekkoek, A. K., Bijdrage tot een christen-democratische s!aats!eer, Deventer, 1982, p. 11. 
16 Idem, p. 20. 
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hij als een meer concrete invulling van de 
oefening van publieke gerechtigheid een 
programma dat gericht is op 'versterking 
van het rechtsgeloof en 'het vertrouwen 
op het recht, ook in de betekenis van het 
rechtsgeloof als de innerlijke zekerheid 
omtrent de zinvolheid en de hoogheid van 
het geldende recht en de daarin belichaam
de materiële rechtsbeginselen' n. Hij 
vraagt daarbij o.a. meer aandacht van 
christen-democraten voor het beginsel van 
de menselijke waardigheid (art. 1 van de 
grondwet van de Bondsrepubliek Duits
land: Dö), de toetsing van de wet aan de 
grondwet ware te baseren op overwe
gingen van rechtvaardigheid (ook dat zou 
tot grondwetswijziging moeten leiden, Dö) 
en verdere doorvoering van de beginselen 
van redelijkheid en billijkheid in de admi
nistratieve rechtspraak en het algemeen 
belang als regulatief beginsel in het be
stuursrecht. 
Het beginsel van de gespreide verantwoor
delijkheid bergt in zich het risico dat de 
realisering daarvan een zeer vergaand 
overheidsoptreden kan meebrengen. Hij 
acht het dan ook gevaarlijk dat beginsel, 
evenals dat van de gerechtigheid, los te 
maken van het structuurprincipe van de 
staat. 
Solidariteit als richtsnoer voor overheids
handelen noemt Koekkoek te vaag, zeker 
nu het hier een vooral ethische norm be
treft. 
Het begrip rentmeesterschap behoeft even
zeer precisering o.a. met betrekking tot de 
zorg van de overheid voor de bewoon
baarheid van het land, de door het alge
meen belang gevergde inperkingen van 
het eigendomsrecht en een rechtvaardige 
inkomensverdeling. 

Nawoord 
De kritische opmerkingen die Kortmann 
maakt ten aanzien van de gevaarvolle 
situatie waarin de verzorgingsstaat zoals 
wij die kennen, verkeert, snijden zeker 

17 Koekkod .. A. K., a.w. p. 32. 
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hout. Toch is het de vraag of zijn analyse 
en therapie voor de Nederlandse chris
ten-democratie een handvat bieden voor 
een nadere uitwerking van de christen
democratische staatsleer. Dat laatste pre
tendeert K. overigens ook niet. Zijn analy
se bestaat voor een belangrijk deel uit een 
evaluatie van de gevolgen van het over
heidsbeleid op de samenleving. De mens is 
hierdoor afhankelijk geraakt, de samen
leving raakt geatomiseerd, de regelstelling 
draait dol en, zeer gevaarlijk, de maat
schappelijke consensus brokkelt af en ver
toont diepe scheuren: breukvlakken die 
door de vermaatschappelijking van de 
staat doorwerken in het staatsapparaat. 
Vandaar zijn oproep tot terugtrekking 
van de overheid op een aantal beleidster
reinen en een sterkere concentratie van 
diens activiteiten op gebieden en proble
men die allen aangaan en voor allen van 
belang zijn. 
Nog afgezien van de omstandigheid dat 
maatschappelijke consensus ook op die 
terreinen minder vanzelfsprekend is ge
worden - defensiepolitiek, energiebeleid 
bijvoorbeeld - is het zeer de vraag of dat 
terugtrekken van de staat van allerlei an
dere terreinen, die consensus wél bevor
dert. 
I. lndien de toestand waarin de samen
leving is geraakt in substantiële mate is 
veroorzaakt door de overheid zelf lijkt het 
hoogst ongelukkig wanneer de overheid 
groepen of personen achterlaat in een 
door haar zelf mede veroorzaakte toe
stand van desintegratie (vooral in de gro
tere steden, maar niet alleen daar). Dit is 
temeer het geval wanneer dat afscheid ge
motiveerd wordt door de erkenning dat 
men vanuit een verkeerd mens- en maat
schappijbeeld en te sterk gedreven door de 
idee van de bevordering van zelfont
plooiing en emancipatie is 'doorgescho
ten'. Dat zal zeker de maatschappelijke 
consensus niet bevorderen. De beleidsom-
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buigingen in allerlei sectoren (onderwijs, 
welzijn, cultuur, volkshuisvesting, ruimte
lijke ordening e.d.) zullen in de samenle
ving vooreerst worcl.en aangemerkt als in
gegeven te zijn door de wens te bezuinigen. 
Deze redenering gaat niet op indien men 
uitgaat van de verwachting dat de samen
leving zichzelf 'herpakt' en de door de staat 
neergelegde taken opnieuw vervult. Zelfs 
bij een dergelijk optimistisch mens- en 
maatschappijbeeld lijkt voorzichtigheid 
geboden. 
2. Indien de toestand waarin de samen
leving en de burger is geraakt niet in 
substantiële mate door de overheid is ver
oorzaakt maar door allerlei andere ont
wikkelingen, welke betrekkelijk onafhan
kelijk bestaan van de sturende invloed van 
de overheid zoals tendens tot ontzuiling, 
autonome emancipatiebewegingen, een 
andere arbeidsverdeling, de opkomst van 
de specifieke consumpticcultuur, de ver
stedelijking, de opkomst van de 'other 
directed' persoonlijkheid 18 enz., is een 
forse terugtocht van de overheid nog ge
vaarlijker dan in het vorige geval. 
3. Het doorschuiven van taken van de 
centrale overheid naar de lagere rechts
lichamen en maatschappelijke organisaties 
zoals Korlmann voorstaat is om allerlei 
redenen -zeker ook voor christen-demo
craten - vaak een wenselijke zaak. Het is 
echter een illusie te menen dat hierdoor 
maatschappelijke consensus wordt bevor
derd. De maatschappelijke spanningen 
verschuiven van het rijk naar bijvoorbeeld 
de gemeente waardoor op lokaal niveau 
dezelfde verschijnselen gaan optreden die 
Kortmann nu landelijk constateert; de 
'vergemeentelijking' van de lokale samen
levingsverbanden en de vermaatschappe
lijking van het gemeentelijk apparaat. 

Wie de maatschappelijke verbanden zelf 
wil inschakelen bij het verrichten van 
taken die tot nu toe door de overheid wer
den verricht dient evenzeer op zijn hoede 

18 Riesman, D. The lone/y crowd, Yale, 1961. 
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te zijn. Ldien men hijvoorbeeld de be
slechting van de talloze conflicterende 
aanspraken in grote mo.tc aan deze orga
nisaties overdraagt, zal de aandrang tot 
omvorming van die organisaties tot een 
structuur die vergelijkbaar is met typische 
publickrechtelijke organen weleens on
weerstaanbaar kunnen blijken. De eigen 
aard van deze verbanden kan daardoor 
worden aangetast en wellicht vernietigd. 
4. De invloed van de publieke opinie 
zoals deze blijkt uit en wellicht ook mee 
gevormd wordt door de media, de enquê
tes, de maatschappelijke organisaties heeft 
een grotere invloed op het overheidsbeleid 
dan voorheen. De directe doorwerking van 
de in de bevolking levende gerechtigheids
voorstellingen die zich steeds sterker ver
talen in aanspraken op staatsactiviteiten 
werd vroeger afgedcmpt en geleid. 
Daarvoor was in belangrijke mate verant
woordelijk het complex van instituties 
dat wij kennen als de 'zuil' en daarbinnen 
de van bovenaf geleide politieke partij; 
terwijl ook de volksvertegenwoordigers, 
afgeschermd door het vrije mandaat van 
de politieke partij op hun beurt de rege
ring een wat ruimere marge gunden (het 
staatsrechtelijk dualisme). Zo kon het 
Koninkrijk der Nederlanden de enorme 
crisis van de dertiger jaren in verhouding 
tot allerlei andere landen beter doorstaan. 
Deze mechanismen zijn gerelativeerd en 
ten dele zelfs verdwenen. De overheid ont
komt daarom niet aan de spanningen die 
in de maatschappij en dus in de volksver
tegenwoordiging leven, hoezeer zij zich 
ook terugtrekt. Eerder omgekeerd. Overi
gens gelooft ook K. dat het de burger 
moet zijn die evenals de politicus over
tuigd moet raken verantwoordelijkheden 
eiders te leggen en te dragen dan tot nu 
toe gebruikelijk is geraakt. 

Kortheidshalve, het is een misverstand te 
geloven dat de overheid kan vluchten 
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waarna de maatschappelijke consensus 
zich zal her~tcllen. In dit vcrband spreken 
uitlatingen van Deetma n !!I over het bij
zonder onderwijs aan. Het CDA heeft tot 
taak het onderwijs te beschermen, maar 
het zijn de schoolbesturen en ouders zelf 
die inhoud moeten geven aan die identi
teit. Mislukt dit dan kan het CDA er ook 
niets meer aan doen. Zo ook moet de 
overheid en de politieke partijen, zeker 
het CDA, de samenleving voorhouden dat 
de situatie onhoudbaar dreigt te worden 
maar ze mag niet abrupt het 'strijdtoneel' 
verlaten. Dat geldt zolang de overheid 
blijft streven naar het bevorderen van 
maatschappelijke consensus. 
Koekkoek heeft een heel andere benade
ring. Hij zoekt een wijsgerige verankering 
voor een christen-democratische staatsleer. 
Het zoeken van maatschappelijke consen
sus is daarbij niet direct het leidend be
ginsel. Zijn uitgangspunt ligt in de refor
matorische wijsbegeerte van Dooijeweerd 
e.a. Zo is het te verklaren dat zijn kritiek 
op het Program van Uitgangspunten veelal 
hierop is terug te voeren dat aan de ka
tholieke opvatting over de staat als socie
tas perfecta teveel tol is betaald. dan wel 
die schijn is gewekt. 

In het CDA is een groot deel van het le
denbestand en kiezers afkomstig uit de 
K VP. l-Iet is dan juist dat de katholieke 
staatsleer en vooral ook het leerstuk van 
de subsidiariteit van de staatstaak mee 
heeft gewogen bij de formulering van het 
beginsel van de gespreide verantwoorde
lijkheid. 'Over de individuen die zich in 
talrijke en veelsoortige gemeenschappen 
hebben aaneengesloten welft zich als 
hoogste gemeenschap de staat.' 2o De taak 
die de staat ten aanzien van deze gemeen
schappen subsidiair behoort te vervullen 
geeft in de katholiek-staatkundige opvat-

1
" De Tijd, jrg. 1982, nr. 50. 
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ting (zeker in het verleden) een positievere 
houding ten opzichte van staatsbemoeie
nis dan bij de leer van de soevereiniteit in 
eigen kring vaak het geval was. Zoals Van 
Wissen terecht opmerkt in zijn dissertatie 21 

heeft men de intentie van beide leerstuk
ken in het beginsel van de gespreide ver
antwoordelijkheid willen leggen. Het is 
niet zo dat de twee filosofisch-theologi
sche denkwijzen heeft willen fuseren. Dat 
zou onmogelijk zijn. Koekkoek's kritiek 
kan daarom hier onbesproken blijven. Het 
is anders gesteld met zijn kritiek op de 
centrale beginselen solidariteit en rent
meesterschap. 

Een verdere concretisering door het CDA 
van deze hoofd beginselen lijkt zeker in 
het huidige moeilijke tijdsgewricht nood
zakelijk. Zijn oproep een verdere invulling 
van het begrip publieke gerechtigheid 
vanuit een christen-democratische staats
leer na te streven, ook in het staatsrecht, 
zou evenzeer een stimulans moeten bevat
ten voor het CDA. 
Koekkoek's poging de staatstaak te be
perken, en aldus de eigen verantwoorde
lijkheden van de samenlevingsverbanden 
onverlet te laten lost zich op in de binding 
van het algemeen belang aan het struc
tuurprincipe van de staat. Even juist als 
vaag. 
Allereerst wat betreft de maatschappelijke 
verbanden of sociale betrekkingen. Welke 
van deze instellingen of relaties moeten 
worden beschouwd als eigenaardig; ver
banden die de overheid als zodanig moet 
respecteren en ontzien. Bedoelt Koekkoek 
hier de oude verbanden zoals deze in de 
leer van de soevereiniteit in eigen kring 
worden bedoeld die zo lang centraal heeft 
gestaan in het antirevolutionaire credo? 
Indien al deze verbanden 'in kaart' kun
nen worden gebracht is er dan geen diffe-

"" Wissen van. G. M. J., De christen-democratische visie op de rol van de staat, Amsterdam, 
1982, p. 23. 

"' Idem, p. 446. 

CHRJSTE:"-i DEMOCRATISCHE VERKENNINGEN 4/83 



CHRISTEN-DEMOCRATIE 

rentiëring geboden? Indien men zowel het 
gezin als de onderneming bijvoorbeeld 
rekent tot de eerder bedoelde maatschap
pelijke vcrbanden die een eigen oorsprong 
bezitten en derhalve 'een eigen recht', be
doelt men dan tevens dat de criteria waar
aan de rechtvaardiging van overheidsin
grijpen binnen deze kringen wordt ge
toetst, dezelfde zijn? Waarschijnlijk niet! 
V cel overheidsingrijpen heeft vooral indi
rect invloed op het gezag of soms beter, 
de macht, die maatschappelijke verbanden 
kunnen uitoefenen op leden van deze ver
banden. Nu de overheid reeds enige tijd 
vooral het emancipatiemotief en het daar
mee verbonden motief, de individuele 
ontplooiingskansen te versterken hanteert, 
kan moeilijk ontkend worden dat deze 
politiek de invloed en de verantwoorde
lijkheden van de maatschappelijke ver
banden vermindert. Men kan bijvoorbeeld 
denken aan het woonrecht van IS-jarigen, 
de RWW-uitkeringen voor 16- en 17-jari
gen, de relativering van alimentatiever
plichtingen, de individualisering en de 
sociaal-fiscale wetgeving, de anti-discrimi
natiewetgeving, de 'roldoorbraak' als on
derwijs- en vormingsdoel, de subsidiëring 
van hulpverlening bij weglopen van kin
deren enz. ln al deze gevallen gaat het er 
om dat de overheid maatregelen neemt 
die direct of indirect bevorderen dat een 
individu kan emanciperen ten opzichte 
van hem of haar belemmerende factoren, 
zijn eigen persoonlijkheid zo volledig mo
gelijk kan ontplooien. Dat betekent een 
vermindering van de afhankelijkheid van 
niet-statelijke verbanden als bijv. gezin, 
familie en kerk. Dit vooronderstelt een 
mens- en maatschappijbeeld dat kan gaan 
lijken op dat van de autonome vrije mens 
die door de staat gesteund slechts afhan
kelijkheden uit vrije verkiezing aangaat 
en voorzover hij dat niet kan door de staat 
(stimuleren van allerlei 'bewustwordings
processen') direct of indirect uit maat
schappelijke kluisters moet worden be
vrijd. 
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Een integrale studie naar de grenzen van 
deze ontwikkeling moet ter hand worden 
genomen. Men versta mij goed. Een aantal 
van de bovengenoemde ontwikkelingen 
lijken volstrekt in overeenstemming met 
het christen-democratisch denken. Toch 
is het mijn indruk dat een specifiek chris
ten-democratische theorie voor deze laat
ste tumultueuze fase van de 20e eeuw op 
dit gebied ontbreekt. 
Nauw verbonden met het in de vorige 
alinea beschreven probleem is het vraag
stuk van de interne structuur van de maat
schappelijke verbanden. In hoeverre is de 
overheid gerechtigd via wetgeving of an
derszins (subsidievoorwaarden!) deze in
terne structuren om te vormen (of juist te 
consolideren)? Differentiëring tussen 
maatschappelijke verbanden lijkt ook hier 
theoretisch onontkoombaar en praktisch 
geboden. 

Verder zou het allerminst een luxe zijn 
wanneer de christen-democratische rich
ting in ons land zich grondig gaat bezin
nen op het begrip 'algemeen belang'. Wat 
moet daar in ieder geval onder worden 
gebracht in het laatste kwart van de twin
tigste eeuw, en wat in ieder geval niet. 
Een laatste vraag die christen-democraten 
niet kunnen ontwijken is de volgende: 
Heeft de overheid naast een beschermen
de taak ten aanzien van maatschappelijke 
verbanden ook, in het kader van het alge
meen belang, de bevoegdheid via baar 
beleid mensen die daarvoor weinig voelen 
of die een neutrale houding innemen er 
eerder toe te brengen zich zo te gedragen 
dat een samenleving ontstaat of wordt 
bevorderd die dichter aansluit bij christen
democratische denkbeelden? 
In hoevere is bijvoorbeeld de overheid ge
rechtigd het leven in gezinsverband (of in 
andere verbanden waarin mensen duur
zame verantwoordelijkheid ten opzichte 
van elkaar nemen) te bevorderen door fis
cale maatregelen, erfrecht, sociale wetge
ving enz.? Welke rol heeft de staat bij het 
keren van bepaalde uitwassen van de con-
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sumptiecultuur die nauwelijks aan dat 
mensbeeld en die maatschappijbeschou
wing beantwoordt? 

Samengevat. Bij Koekkoek liggen veel be
langrijke vragen nog open. Welke maat
schappelijke verbanden komt een eigen
aardige positie toe? Welke differentiëring 
moet daarbinnen worden gemaQkt? In 
welke omstandigheden mag de overheid 
deze verbanden beïnvloeden? Wanneer 
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mag ze de interne structuur omvormen of 
consolideren? Wat behoort tot het alge
meen belang? In hoeverre is de overheid 
bevoegd een bepaald mens- en maatschap
pijbeeld eventueel - uiteraard democra
tisch gelegitimeerd - op te leggen? 


