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In zijn artikel 'Lessen of Zondebokken' (Christen Democratische Verkenningen ea 
10/82) stelt drs A. M. Oostlander de vraag aan de orde, waaraan bette wijten is ki 
dat de grens tussen VVD en CDA zo gemakkelijk wordt overschreden. Hij ant- 2. 
woordt door te verwijzen naar een typering van bet liberale denken van de VVD, li1 
dat z.i. aan zou sluiten bij zeer menselijke neigingen. d; 

De waarden die ons daar worden voorge
houden zouden, volgens hem, zijn de 'toe
geeflijke samenleving', de mens die aan 
zichzelf genoeg heeft, die zijn eigen nor
men kiest, die bet individuele eigenbelang, 
het 'gewoon jezelf kunnen zijn' voorop 
plaatst, en zich geen verantwoordelijkhe
den of afhankelijkheden laat opdringen. 
De verzakelijking van de politiek, het mo
derne pragmatisme, de afnemende levens
beschouwelijke fundering van politieke 
keuzen acht hij mede verantwoordelijk 
voor de vermindering van gehoor die bet 
christen-democratisch appel krijgt. En niet 
ten onrechte wordt wat beet de 'seculari
satie' aangewezen als onderstroom in een 
maatschappelijk proces, dat volgens Oost
lander uitloopt op geestelijke desorienta
tie. 
Daar tegenover poneert de auteur, dat de 
kracht van de christen-democratie was en 
moet zijn de verworteling in een brede 
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maatschappelijke beweging, die zich, ge- 3~ 
dreven door dezelfde grondmotieven, op b~ 
uiteenlopende wijze organiseert. Die stel- (r1 
ling houdt volgens mij in dat christen- d1! 
democratisch denken noodzakelijk tot re- vt 
confessionalisering van organisatie moet G 
voeren. Als bewijs daarvoor wordt het VI: 

CNV aangehaald, dat een relatief gunstig li~ 
beeld te zien geeft wat betreft zijn leden- v<] 
tal. Zo zou het ook in bet CDA moeten, g~ 

meent Oostlander. g< 
hi 

De vraag is dan: kan dat nog? moet dat . 1 

nog? Willen wij weer opnieuw: confessie 
111

-
k< 

als organisatie-beginsel, in scholen, vak-
beweging, media etc., omdat bet vrije or- scr 
ganisatie-leven vanuit eigen specifieke P~ 
verantwoordelijkheid de ontwikkeling var ---1 

1 

de samenleving sturing moet geven, en de ri 
leidinggevende beginselen niet aileen via Ia' 
de politiek, maar ook via de sociale orga s~ 
nisaties tot gelding gebracht moeten wor A 

den? Waarden-presentie via confessionele " , 

Cl 



564 CHRISTEN-DEMOCRATIE EN LIBERALISME 565 

is 

D, 

1, ge
:n, op 
~ stel
ten
tot re
moet 
het 
~unstig 
,eden
>eten, 

~t dat 
tfessie 
, vak
ije or
ieke 
ing van 
1, en de 
en via 
le orga
en wor
:sionele 

maatschappelijke organisaties? 

Om op die vragen een goed antwoord te 
kunnen geven, kan men ofwel redene
ringen vanuit beginselen opzetten, ofwel 
eerst eens kijken naar de feitelijke ontwik
kelingen in Nederland, en dan vervolgens 
nog eens de beginselen onder de loep ne
men. Wil men niet in het luchtledige spe
culeren, maar reele politieke beslissingen 
voorbereiden, dan is het aan te raden te 
beginnen bij de feitelijke historische situa
tie aan het begin van deze tachtiger jaren. 
Laat ons eerst eens kijken hoe het staat 
met de confessionele binding in zijn meest 
uitgesproken vorm, die van het behoren 
tot een kerkgenootschap. Hoe staat het 
met de confessionaliteit in strikte zin? 
Zoals bekend is in recente onderzoe
kingen 1 geconstateerd, dat in Nederland 
een proces van toenemende ontkerkelij
king op gang is. Was in 1900 nog slechts 
2% van de Nederlandse bevolking geen 
lid van een kerkgenootschap, in 1966 was 
dat 33 % en in 1979 44 %. De teruggang 
is in gelijke mate bij katholieken (1966: 
36% van de bevolking; 1979: 31 %) en 
bij nederlands-hervormde protestanten 
(resp. 20 en 15 °/o) waar te nemen. Aileen 
de gereformeerden konden hun ledental 
vergroten (van 8 naar 10 °/o). 
Geconstateerd is ook, dat deze verschui
ving naar de onkerkelijkheid een geleide
lijk proces is, dat fase-gewijze verloopt: 
van kerkganger wordt men niet-kerk
ganger, vervolgens onkerkelijke met een 
godsdienstige voorkeur, en tenslotte be
hoort men tot de categorie 'eerste-genera
tie-onkerkelijken' eindigend bij de 'on
kerkelijken-van-huis-uit'. Die fase-ver
schillen worden eveneens uitgedrukt in 
percentages: 35 °/o van de in 1979 onder-

vraagden was uitgesproken onkerkelijk, 
26 °/o vormt een middengroep, en slechts 
39 °/o bestaat uit kerkleden die min of 
meer regelmatig naar de kerk gaan. 
Relateert men dan de categorieen 'gelovig
kerkelijk', 'ongelovig-kerkelijk', 'gelovig
onkerkelijk' en 'ongelovig-onkerkelijk' 
nog eens aan leeftijdsgroepen, dan kan 
volgens de onderzoekers Felling, Peters en 
Schreuder aan de geconstateerde relaties 
een belangrijke hypothetische conclusie 
worden geknoopt: 'Gaat men er van uit 
dat voor de jongere generatie specifieke 
ervaringen van de laatste decennia per
manente gedragingen en overtuigingen 
worden- althans wat godsdienst en kerk 
betreft -, en neemt men tevens aan dat de 
afbrokkelingsprocessen in de volgende 
decennia voortgang vinden, dan resulteert 
daaruit voor het jaar 2000 dat bij de per
sonen beneden de 55 jaar het patroon 
ongelovig-onkerkelijk het patroon gelovig
kerkelijk overvleugelt en zich in de jongste 
leeftijdsklasse (18-24 jaar) een verhouding 
tussen deze twee patronen van 50 tot 25 
of 55 tot 20 °/o toont. Rond de eeuwwis
seling zouden dan de gelovige kerkelijken 
in Nederland een uitgesproken minder
heidsgroep vormen' 2. 

Relateert men genoemde categorieen aan 
partij-voorkeuren (geklassificeerd als: 
klein links - PvdA - 0'66 - CDA - VVD 
-klein rechts), dan blijkt dat van de ge
lovig-kerkelijken 75 % kiest voor CDA, 
VVD en/ of klein rechts, en van de onge
lovig-onkerkelijken 75% voor PvdA, 
0'66 en/of klein links. Het CDA omvat 
80 % gelovig-kerkelijken; klein rechts en 
gelovig-kerkelijk vallen zelfs voor 89 % 
samen. En de gemiddelde conclusie uit 
kruisvergelijkingen is dan, dat 'wie zich 
als christelijk te kennen geeft, tendeert 

1 God in Nederland, Amsterdam 1967.- Opnieuw: God in Nederland, Amsterdam 1979.
Hebben de Kerken nog toekomst? Commenraar op het onderzoek 'Opnieuw: God in Neder
land' (Annalen van het Thijmgenootschap 69/1), Baarn 1981.- A. Felling, J. Peters, 0. 
Schreuder, Gebroken identiteit. Een studie over christelijk en onchristelijk Nederland, in 
Archie/ voor de Geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland, 24 (1982), pp. 25-81. 

' Felling e.a., a.c., p. 72. 
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naar het midden en naar rechts; wie dat 
niet doet, neigt naar het miden en naar 
links' 3 • 

De algemene gevolgtrekking uit deze ge
gevens moet zijn, dat, indien de geobser
veerde trend van voortgaande ontkerke
lijking zich voortzet, het CDA aan leden 
zal verliezen, met name naar rechts, en 
een uitgesproken minderheidspositie zal 
krijgen. 
Die gevolgtrekking kunnen we ook maken 
uit een analyse van de verhouding tussen 
kerkelijkheid en waarden-appreciaties. 
Immers, aan de verschuivingen in de mate 
van kerkelijkheid is blijkens bedoelde on
derzoekingen gekoppeld een verschuiving 
in het waarderings-schema. Bijvoorbeeld: 
ten aanzien van de opvattingen over de 
maatschappelijke relevantie van de kerken 
ligt de breuk duidelijk tussen kerkgangers
kerkelijken en niet-kerkgangers-kerkelij
ken: 

Gerelateerd aan sociale klassen en opvoe
ding blijkt dat deze waarderingsverschui
ving vooral optreedt onder wat heet de 
meer kosmopolitisch denkende, goed op
geleide jongeren uit de middenklasse. 
Dat zelfde soort verschuivingen treedt op 
ten aanzien van levensbeschouwelijke 
kwesties en zingevingsvragen. 

Uit de tabellen kan geconcludeerd wor
den, dat bij toenemende ontkerkelijking 
het aantal mensen dat een relatief hoge 
waardering heeft voor liefde, verdraag
zaamheid en godsdienstigheid zal afne
men, en het aantal mensen dat vrijheid en 
een gerieflijk Ieven op prijs stelt, zal toe
nemen. 
Uit vergelijkingen met het buitenland, met 
name Amerika, kan men dan toch weer 
concluderen dat jongeren deze vorm van 
seculaire cultuur, waarin gezondheid, ge
lukkig zijn, vrede, vrijheid en een gerief
lijk Ieven topwaarden zijn, vrij spoedig de 

Opvattingen over de maatschappelijke relevantie 
der kerken 

A1 A2 B C1 
----- -- - --- ---- -- -- ----- --- --

Politiek en godsdienst moeten los van elkaar staan 78 71 69 68 

Is v66r een confessionele grondslag van: 
omroepvereniging 16 18 22 30 

politieke partij 16 18 18 30 

jeugdvereniging 12 18 26 26 

vakvereniging 9 14 13 15 

sportvereniging 4 5 12 7 

Vindt dat geen enkele van de genoemde verenigingen 
een confessionele grondslag moet hebben 72 67 56 50 

Vindt dat de Kerk over geen enkel van een aantal 
genoemde onderwerpen een uitspraak moet doen 29 21 26 17 

3 ibid., p. 77. 
4 Hebben de Kerken nag toekomst?, p. 41. Verklaring van de letters: 
Al = Onkerkelijken-van-huis-uit; A2 = Eerste-generatie-onkerkelijken; B = Onkerkelijken 
met een godsdienstige voorkeur; Cl = Niet-kerkgangers; C2 = Kerkgangers. 
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Noemt als uiteindelijke zin van het !even: 

gezin 

zelfrealisatie (geestelijk en materieel) 

gezondheid 

godsdienst/Kerk 

relaties 

hobby's plezier enz. 

Noemt de volgende waarden als belangrijk: 

gezondheid 

gelukkig zijn 

vrede 

vrijheid 

gerieflijk Ieven 

liefde 

eerlijkheid 

zelf iets presteren 

vriendschap 

verdraagzaan1heid 

innerlijke harn1onie 

godsdienstigheid 

- ----------

rug toekeren, en antwoord op hun zin
vragen zoeken in allerlei vormen van 
nieuwe religiositeit van activistische of 
conten1platieve aard. 

Naar de kerken toe vloeien daar o.a. de 
volgende vragen uit voort: Als de sociale 
en culturele processen in Nederland ver
lopen zoals aangegeven, 

1. welke waarden n1oeten de kerken dan 
blijven benadrukken? 

2. welke organisatie-vormen moeten ze 
ontwikkelen om die waarden centraal te 
houden? 

5 ibid., p. 52. 
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A1 A2 B C1 C2 

53 41 52 52 56 

20 21 23 17 20 

15 13 17 23 16 

0 0 3 2 16 

8 9 7 9 9 

3 7 5 6 7 

53 47 54 57 49 

36 37 41 39 37 

28 35 34 34 33 

19 11 10 14 9 

18 13 15 13 8 

16 20 20 23 25 

15 13 15 13 15 

15 14 13 13 14 

11 16 17 12 11 

10 15 17 17 20 

10 13 9 12 14 

1 1 8 7 21 
5 

- ------- ------

3. welke opvoedingsin1pulsen n10eten ze 
geven? 

4. welke religieuze taaln1oeten ze spre
ken? 

De laatste vraag raakt aan bet hart van de 
kwestie: welke theologische taal is naar de 
toekon1st toe gezien adequaat voertuig/ 
werktuig om een san1enleving in christe
lijke zin te behouden, danwel te helpen 
opbouwen, die niet bezwijkt aan een een
zijdig secularisme? 

Daarmede is aangegeven, dat bet behou-
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den van het christelijk waardenbesef tij
dens een proces van maatschappelijke om
vorming een bij uitstek kerkelijke taak 
geacht moet worden, een taak die overi
gens niet makkelijk te vervullen is, als de 
kerken steeds Ieger worden, en het chris
tendom meer en meer irrelevant wordt 
geacht voor de vormgeving van het dage
lijks Ieven, en voor de politieke praktijk. 
Of confessionele, politieke en maatschap
pelijke organisaties wel behoud kunnen 
bieden als de waarden-beleving kennelijk 
inhoudelijk aan het schuiven is, lijkt me 
een vraag die zich zelf beantwoordt. En 
daarmede is Oostlander's these niet in be
ginsel, maar wel door de feiten weerlegd. 
Als hij stelt - ik herhaal zijn woorden 
nogmaals -, dat de kracht van de christen
democratie was en moet zijn de verwor
teling in een brede maatschappelijke be
weging, die zich, gedreven door dezelfde 
grondmotieven, op uiteenlopende terrei
nen organiseert, dan moet geconcludeerd 
worden dat de kracht van de christen
democratie danig is verzwakt, omdat de 
maatschappelijke beweging, die door de
zelfde grondmotieven wordt geleid, evi
dent is versmald. 
En voor de toekomst mag men, bij voort
schrijdende ontkerkelijking, ook dus een 
voortschrijdende versmalling van die 
maatschappelijke beweging verwachten, 
en derhalve een nog verdere aantasting 
van de kracht van de christen-democratie. 
Grijpen naar het middel van de reconfes
sionalisering heeft in deze omstandigheden 
iets krampachtigs, hoewel bet op kleine 
schaal beslist werkzaam kan zijn, getuige 
het voorbeeld van de gereformeerden, die 
dank zij actief organisatie-werk zelfs in 
ledental toenemen. 
Maar daar is wel veel voor nodig. Is er 
nog ergens een hooggemotiveerde elite te 
vinden, die met de kracht van haar ideolo
gisch vuur, onder charismatisch leider
schap, met de efficientie van een gecen-

6 Felling e.a., a.c., p. 29-30. 
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traliseerde organisatie, met intelligente 
strategieen en tactieken, onvermoeibaar 
volhoudt totdat de triomf over de tegen
strevende krachten is behaald? 6 Het beeld 
aileen al van de rechtlijnige ware gelovi
gen en van heilige revolutionairen roept 
associaties op aan fanatisme, machtsmis
bruik, terreur, gewetensdwang en radica
lisme, die we ook vanuit de geschiedenis 
van het Christendom kennen. Het CDA 
wil toch die weg niet op? Voor mij althans 
heeft elke vorm van heilige propaganda 
meer weg van het 'dwingt hen binnen te 
gaan' dan van het uitnodigende 'ik sta 
aan de deur en klop' ... 
Maar moeten we dan ook niet juist op dit 
punt toegeven, dat die afkeer van dwang 
ons heel dicht bij de liberalen brengt? Is 
de liberale uitdaging nu juist niet gelegen 
in de aantrekkingskracht van de vrijheid, 
de individuele zelfbepaling, het breken 
met de overheersende machten? Moeten 
we toch niet eens dieper kijken dan Oost
lander deed bij zijn schets van de 'liberale 
waarden'? Hoe staat het eigenlijk met de 
'liberale beginselen'? 

Ik denk dat men mag zeggen, dat bet libe
ralisme ook in zijn moderne verschijnings
vorm nog altijd het stempel van zijn oor
sprong draagt. Geboren uit bet verzet 
tegen de belemmeringen die kerk en staat 
aan de burgers bij hun zelfverwerkelijking 
in de weg legden, blijft het liberalisme 
ook nu gekenmerkt door verzet tegen 
overdaad van staatsmacht en staatsbe
moeienis, tegen privileges, standsongelijk
heid en monopolie-posities, tegen ideolo
gische dominantie over het denken, tegen 
inperking van de economische vrije on
dernemingslust. De individuele mens moet 
zich kunnen ontplooien, zijn eigen initia
tieven en verantwoordelijkheden kunnen 
dragen, en door het waarmaken van per
soonlijke kwaliteiten zich die plaats in de 
samenleving kunnen verwerven die hij 
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voor zichzelf wenst te creeren. De zichzelf 
voortstuwende vrijheid van het individu is 
de motor van de ontwikkeling van de sa
menleving. De parlementair-democratisch 
geleide staat moet de voorwaarden schep
pen voor de vooruitgang, het marktme
chanisme zijn gang Iaten gaan, de open
bare orde handhaven en toezien op de 
naleving van de wetten, maar niet de bur
gers dwingend voorschrijven hoe te den
ken, noch ze belemmeren in hun vrije 
expansie in handeldrijven en economisch 
ondernemen. De gelijkheid van alle bur
gers voor de wet, het waarborgen van de 
grondrechten van vrijheid van godsdienst, 
van drukpers, van meningsuiting, van ver
eniging en vergadering, beschermt de bur
ger tegen staatsinvloed op zijn particuliere 
ontplooiing. De verzorgende taak die de 
staat voor zijn economisch minder sterke 
burgers op zich heeft genomen, mag er 

. niet toe leiden dat de prikkel tot actieve 
1 zelfverwerkelijking wordt weggenomen, 

noch bij de zwakken noch bij de sterken. 
De moderne westerse staat is weliswaar 
verre van almachtig en niet in staat met 
dwang het maatschappelijk leven geheel 
aan zich te onderwerpen, maar de staats
bureaucratie heeft wel de bijna absolute 
controle over het regelsysteem. Ook daar
tegen richt zich het liberale verzet, tegen 
het verstikkend oerwoud van regels, ver
ordeningen, formulieren, dat alle sectoren 
van het economische en maatschappelijke 
Ieven in zijn greep heeft, en de motor van 
de samenleving, de individuele vrije ex
pansie, voortdurend afremt. Vooral de 
economische vrijheid wordt principieel 
verdedigd, en tegen monopolie-vorming 
die concurrentievervalsend werkt, en te
gen een overmaat van staatszorg die het 
vrije initiatief breekt. Monetaire en finan
cieel-technische operaties moeten de 
staatsfinancien saneren, en overheidstaken 
moeten gereduceerd worden als de geld
middelen tekort schieten. Het vrije on
dernemerschap moet door lastenverlaging 
de kans krijgen zich als dynamisch prin-
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cipe van samenlevingsopbouw te herstel
len, en inperking van de verzorgstaken die 
de overheid op zich heeft genomen is het 
enig juiste antwoord op een chronisch 
financieel tekort. 
Het moderne liberalisme kent de staat 
niet slechts de 'nachtwaker'-rol toe. Het 
heeft wel degelijk oog voor het feit dat de 
staat geen !outer formele grootheid is, 
maar dat de overheid ook inhoudelijke 
taken heeft ten behoeve van het algemeen 
welzijn van de burgers en sociale groepen. 
Maar de idealen van zowel politieke als 
burgerlijke vrijheid vragen om terughou
dendheid in de staatsbemoeienis. De over
heid moet zelfs de mensen tegen zichzelf 
beschermen, als dezen al te zeer afhanke
lijk dreigen te raken van een uitkeringen, 
subsidies en bijstand verstrekkende over
heid. Mensen moeten hun vrijheid willen: 
dat is de verzwegen neo-liberale ideologie, 
die niet meer tegen feodalisme en kerk
dwang strijdt maar tegen de moderne 
anonieme knechting en afhankelijkheid 
die door de verzorgingsstaat wordt voort
gebracht. 
In zijn moderne vorm herinnert het libe
ralisme dan ook, zoals gezegd, aan zijn 
oorsprong. Het liberalisme als kritiek op 
het vorstelijk absolutisme, en als legitima
tie van de door burgers gedragen en ge
maakte maatschappij en staat, wortelt 
precies in de concrete belangen van de 
omhoogstrevende burgerij. Thans is het de 
ideologie van diezelfde burgerij tegenover 
de bedreiging van een socialistische dic
tatuur van Oosteuropese snit, tegenover 
de bedreiging van de emancipatie van de 
derde wereld uit de burgerlijk-economi
sche heerschappij van het neo-kolonialis
me, en tegenover de bedreiging van de 
topzware, overgereglementeerde verzor
gingsstaat. Het liberalisme verzet zich nog 
altijd tegen alles wat de zelfontplooiing 
van de economisch sterken ook nu in de 
weg kan staan. 
Als men spreekt over 'de liberale uitda
ging' is de vraag dus, wat mensen dan zo 
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aantrekt in deze beginselen, en vervol
gens: wat het christen-democratisch den
ken daar dan tegenover zet. Gaat het 
daarbij om een verschil in conceptie over 
de verhouding tussen staat/ overheid en 
individu en om verschillen in de econo
mische, politieke en staatkundige ideeen, 
of gaat het om een verschillende gezind
heid van waaruit gedacht en gehandeld 
wordt? Me dunkt, dat beide aan de orde 
zijn. Het liberalisme als geestelijk-politie
ke beweging heeft nog steeds als leiding
gevende idee de vrije ontplooiing van de 
mens, zonder dat rationeel niet legitimeer
bare instellingen en autoriteit op hem in
werken, en dat in een staat die, zelf aan 
recht en wet onderworpen, geen ander 
doel heeft dan de zelfverwerkelijking van 
mensen te dienen door hun rechten te be
schermen. In de door deze idee gei'nfor
meerde gezindheid convergeren de indi
viduele wil tot handelen, presteren, het 
maken van winst omwille van verdere uit
bouw van het eigen bestaan en het eigen 
bezit, het gevoel van subject te zijn in de 
zin van zelfbepalend, zelf beslissend, zelf 
risico dragend wezen te zijn, met gevoe
lens van vitaliteit, ondernemingslust, dra
gen van eigen verantwoordelijkheid, op 
eigen benen staan, onafhankelijkheid en 
tolerantie. Het is geen wonder dat kinde
ren van dusdanig geaarde, zo gezinde en 
zo werkende burgers als hun tijd gekomen 
is 66k vanuit deze mentaliteit aan hun 
Ieven zullen proberen vorm te geven. Het 
liberalisme spreekt mensen, vooral jonge 
mensen aan vanuit de mentaliteit van de 
ontplooiingsdynamiek. 
Wat zet het christelijk-politieke denken 
daar nu tegenover? Het christelijk-politie
ke denken zoekt zijn eigen gestalte te om
lijnen in een maatschappij die zijn vorm 
krijgt onder de elkaar tegenstrevende 
krachten van kapitalisme, liberalisme en 
socialisme. De kernwoorden gerechtig
heid, gespreide verantwoordelijkheid, 
rentmeesterschap en solidariteit herinne
ren men sen, burgers en politici, er voort-
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durend aan, dat zelfontplooiing niet zover 
mag gaan dat anderen onrecht wordt aan
gedaan, dat staatsbemoeienis niet zover 
mag gaan dat de eigen verantwoordelijk
heid wordt aangetast, dat het gebruiken 
van de natuurlijke hulpbronnen niet zover 
mag gaan, dat er voor latere generaties 
niet meer voldoende grondstoffen en ener
gie beschikbaar zouden zijn. 
De formuleringen maken al duidelijk, dat 
christen-democratisch denken in elk geval 
een 'waken over de grenzen' is, een correc
tief op de Westeuropese geestelijke extre
men van liberalisme en socialisme, zeer be
wust het midden cultiverend vanuit een 
mensbeeld dat, zo niet op beginselen ge
sneden, dan toch in elk geval vanuit een 
evangelische gezindheid vorm moet krij
gen: zelfontplooiing mag niet leiden tot 
het willekeurig gebruiken van mensen als 
middel; economisch winststreven mag niet 
gepaard gaan met uitbuiting van de ar
beidskracht, enz. 
Hoe kan die gezindheid politiek tot gel
ding worden gebracht? Het bedrijven van 
politiek is er immers op gericht in en uit 
de concrete historische omstandigheden 
in het belang van de geregeerde burgers 
een samenlevingsorde te creeren. Maar 
waaraan wordt de normering van die sa
menlevingsorde ontleend? Het liberalisme 
aanvaardt in dezen geen autoriteits- of 
geloofsdictaat, dat mensen heteronoom 
hun plaats zou wijzen in een voorgegeven, 
a-historische samenlevingsorde. Het er
kent vanuit de ervaring van de grote en de 
kleine liberale revoluties van de moderne 
tijd, dat de samenlevingsorde een vrije 
creatie van mensen is. De norm van die 
orde is het welzijn en de welvaart van die
zelfde staat-scheppende burgers. Het mo
derne burgerlijk subject is er niet voor de 
staat, niet voor de kerk, niet voor de ge
meenschap, niet voor de groep of corpo
ratie, maar voor zichzelf. Het erkent de 
zin van zijn bestaan in de zin die hij zelf 
er aan geeft. Als de zingeving hem niet 
van buiten af wordt aangereikt, maar in en 
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uit concrete zelfverwerkelijking wordt ge
constitueerd, dan is het dragend subject 
van de staat het zichzelf zinvol verwer
kelijkend individu. Denken we deze libe
rale antropologie tot het bittere einde 
door, dan volgt logischerwijze uit diezelf
de beginselen, dat verzorgingsbehoeftige 
staatsonderdanen geen staats-subjecten in 
eigenlijke zin zijn. 

Doorgedacht naar deze consequentie 
komt ook het mogelijk onderscheidend 
criterium naar voren tussen liberalisme en 
christen-democratisch denken. Van alles 
wat men met het liberalisme als grootse 
Europese beweging van bevrijding gemeen 
heeft en hebben wil, zal juist op het punt 
van de subjectiviteit, het subject-zijn, het 
christen-democratisch denken zijn eigen 
kenmerkende correctie moeten aanbren
gen. Voor christelijke mensen is het on
aanvaardbaar, dat 'niet-zichzelf-verwerke
lijkende' mensen geen staats-subject zou
den zijn, geen echte dragers van de staat, 
maar slechts staats-afhankelijken. De nog
niet-werkenden, de niet-meer-werkenden, 
de werk-lozen wier arbeidskracht niet ge
huurd is omdat de markt overvol is, zou
den zij, als uitgesloten van het arbeids
proces en daardoor niet in staat gesteld 
om te komen tot actieve zelfverwerke
lijking en zingeving van het bestaan, geen 
echte subjecten zijn? Zijn zij een modern 
soort 'halfvrijen', de midden-categorie 
tussen vrijen en slaven? Niet iemands 
eigendom, maar ook niet echt over zich
zelf beschikkend, afhankelijk als ze zijn 
voor hun bescherming en hun voedsel, 
kleding en huisvesting van hun heer, de 
moderne staat? Als al deze mensen in 
liberale zin geen echte subjecten zijn, dan 
is er iets fundamenteel mis met de liberale 
idee van individualiteit en zelfverwerke
lijking. 

Wat zou de christen-democratische visie 
in dezen zijn? Is er een alternatieve, niet
liberale christelijke sociologie en antropo-
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Iogie? Is ook voor het christen-democra
tische denken de hedendaagse 'halfvrije' 
geen staats-subject, in de zin van de staat 
dragend en waarmakend individu? Als 
men ten diepste kijkend daarop 'inder
daad' zou antwoorden, is er geen wezen
lijk verschil met het liberalisme. Maar als 
men de vraag ontkent, dan moet vastge
steld worden welk soort subjectiviteit het 
christen-democratische denken dan aan 
die moderne 'halfvrije' toekent. Hier pre
cies ligt de liberale uitdaging. De uitda
ging aan het CDA is een leefbare politieke 
ordening te ontwerpen, die gedacht is 
vanuit de concrete historische omstandig
heden van nu, met inbegrip van de on
ontkoombare noodzaak van een mondiaal 
distributief regelsysteem, en waarin de 
politieke subjectiviteit van al die 'half
vrijen' over de hele wereld, maar allereerst 
die in het eigen land, tesamen met de po
litieke subjectiviteit van de 'vrijen' ge
dacht is vanuit de ene idee van solidari
teit. 
Het christen-democratisch denken staat 
voor de taak de opvattingen omtrent indi
vidualiteit en vrijheid van de mens als sub
ject te herzien naar communicatieve en 
uitwisselende open solidariteit. Het zal 
moeten komen met een christelijk antro
pologisch alternatief voor de leidingge
vende ideeen van het westerse burgerlijk 
liberalisme en zijn drie componenten: 
autonomie van het subject, zelfverwerke
lijking door vrije daden, en individuele 
eigendom. Als voor christenen het ant
woord op het liberalisme niet het socialis
tisch collectivisme kan zijn, omdat dat de 
eigen verantwoordelijkheid aan mensen 
ontneemt, hoe ziet dat christelijk subjects
beeld er dan uit, en hoe is van daar uit 
een politieke ordening te ontwerpen die 
daaraan recht doet? 

Enige anti-liberale, anti-moderne grond
lijnen daarvan zijn de volgende: 

- Mens-zijn is niet tot een individueel be
staan beperkt. Mens-zijn is samen-mens-
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zijn, waarbij dat samen-mens-zijn ook de 
toekomstige generaties mee insluit. Wat 
mensen voor zichzelf door arbeid ver
werven, verwerven zij mede voor anderen. 
De overheid leidt de discussie over de 
verdeling van elks aandeel en beslist ten
slotte op basis van rechtvaardigheids- en 
gerechtigheidsoverwegingen. 
- Bij de wetenschappelijk-technische be
werking van de natuur mogen mensen 
slechts als waren zij rentmeesters over een 
hun toevertrouwd goed te werk gaan, en 
niet als rechthebbend eigenaar over de 
natuur beschikken. 
- De vrijheid van mensen wordt niet ver
werkelijkt in eigendom, maar in delen 
met anderen. Werken geschiedt niet om te 
verwerven voor zichzelf, maar om te kun
nen delen met hen die niets hebben of 
niet werken kunnen. 
- Mensen nemen niet deel aan het proces 
van staatsvorming als autonome zichzelf 
via eigendom verwerkelijkende subjecten, 
maar als solidaire, op elkaar aangewezen 
en voor elkaar zorgdragende subjecten. 
- De wetgeving kan niet de uitdrukking 
zijn van de meerderheidswil van eigen
dombezitters, noch de uitvoerende en de 
rechtsprekende macht de garantie zijn 
voor de door de eigendom-bezitters ont
wikkelde staatsorde; de drie machten bin
nen de staat werken samen tot het garan
deren van een gelijkwaardige positie als 
staats-subject van werkenden en nog-niet
en niet-meer-werkenden. 
- De overheid ziet toe op de mentale vor-
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ming van zijn onderdanen tot positieve 
solidariteit in verantwoordelijkheid. Zij 
dwingt echter niet met macht. 

Zo kunnen we nog doorgaan met het aan
geven van, welhaast utopisch klinkende, 
altematieven voor een op autonome sub
jectiviteit en bezitsverwerving geconcen
treerd liberalisme. Christen-democrati
sche politiek moet zich sterk maken voor 
het realiseren van een concrete utopie. 
Zij zal dat slechts kunnen als velen die 
utopie inderdaad zouden wensen. De toe
komst is echter somber. Het waarderings
schema van Nederlandse staatsburgers 
verschuift niet in de richting van de waar
den van een christelijke utopie, maar in 
die van het liberalisme, in zijn principiele 
en in zijn alledaagse vormen. 
Als de kerken er niet in slagen mensen tot 
deze concrete christelijkheid te inspireren, 
hoe zal het CDA dan slagen? Groot of 
klein zijn, rechts, midden of links staan is 
niet van belang. Aileen de steeds herhaal
de duidelijk zichtbare concrete keuze voor 
de solidariteit met de 'niet-subjecten', met 
de 'halfvrijen', is de toetssteen van waar
achtige christen-democratische politiek. 
Of men daarbij macht verspeelt, is niet 
wezenlijk. 


