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'De 
'het 

verantwoordelijke mens' 
regel-systeem' 

en 

Vragen rond de geestelijke wortels van het CDA 

Het is een goede zaak, dat christen-democraten zichzelf blijven ondervragen over de 
eigen wijze van benadering van de politieke vraagstukken, waarvoor wij in deze 
tijden gesteld zijn. 

Dat bevragen kan zich concentreren op 
bepaalde beleidspunten: welzijn, inkomen, 
werkgelegenheid, emancipatie, defensie, 
energie, milieu. Maar het kan ook veel 
fundamenteler gebeuren, door het eigen 
vragen en antwoorden als zodanig onder 
de loep te nemen, om te zien hoe een 
politieke partij zichzelf manifesteert, om 
de geestelijke wortels bloot te leggen van 
waaruit de vragen en de antwoorden 
voortkomen. 
Een eerste vraag is dan, of de analyse van 
de politieke vraagstukken waarop wordt 
gedoeld, adequaat is: zijn die vraagstuk
gen goed onderkend, naar hun eigen wer
kelijke aard? Zijn ze geplaatst in het bre
dere historische verband van de ontwik
kelingen die gaande zijn? Is het begrip-

penapparaat aangepast aan die historische 
ontwikkeling, zodat het de politieke vraag
stukken zichtbaar maakt, of wordt er ge
werkt met verouderde, gedateerde con
cepten, die het zicht op de werkelijkheid 
van nu en de zich aankondigende toe
komst verhinderen? 
Als deze vragen verkend zijn, kan onder
zocht worden of de inhoud en de formule
ring van de christen-democratische ant
woorden op de politieke vraagstukken van 
nu congruent zijn met de probleemanalyse. 
Een dergelijke aanpak moet vertaald wor
den naar een breed opgezet onderzoek
programma, waarvan ik een paar jaar 
geleden een schets heb gegeven.1 Zo iets 
kan hier uiteraard niet uitputtend onder
nomen worden. De wenselijkheid van een 

1 Mythe en realiteit van christelijke politiek: een onderzoekprogramma, in Annalen van het 
Thymgenootschap, 67/2, 1979, p. 7-10. 
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dergelijk onderzoek bestaat echter nog 
steeds. Het zou een opdracht aan of van 
het Wetenschappelijk lnstituut voor het 
CDA kunnen zijn. 
V oor een artikel van beperkte omvang in 
Christen Democratische Verkenningen is 
het goed te zoeken naar een kernpunt, 
waarin de beide probleemvelden: die van 
de analyse van de eigentijdse vraagstuk
ken en die van de gegeven christen-demo
cratische antwoorden, met elkaar ver
bonden zijn. Dat kernpunt kan gevonden 
worden in wat wetenschapstheoretisch het 
V orverstandnis heet, het 'voor-oordeel' 
van waaruit en de probleemanalyse en het 
gegeven antwoord fundamenteel omvat 
worden. Dat 'voor-oordeel' uit zich in de 
taal die in analyse en antwoord gehan
teerd wordt. En aangezien het om een 
analyse gaat ten behoeve van gewenst 
politiek handelen, ligt het voor de hand 
dat de beginselen die dat gewenste poli
tieke handelen moeten sturen, 66k de ana
lyse van de tijdsvragen kleuren. Aldus 
blijft men veelal de gevangene van het 
eigen voor-oordeel, en worden beginsel
programma's van politieke partijen ge
schreven om aan te geven welke antwoor
den vanuit het eigen gedachtengoed op 
nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen 
gegeven worden. Men realiseert zich veelal 
niet, dat dat eigen gedachtengoed histo
risch en cultureel gedateerd is, een sterk 
stempel draagt van het eigen verleden, en 
dat zo in belangrijke mate het verleden 
opgeroepen wordt om de toekomst vorm 
te geven. 

Het is deze, welhaast onvermijdelijke, in
terpreterende betrokkenheid van een his
torisch, sociaal en cultureel gedateerde 
onderzoeker bij de te analyseren maat
schappelijke en politieke werkelijkheid, 
die hem er van weerhoudt echt afstand te 
nemen van zijn onderzoeksveld, om het 
zich in zijn eigenheid te Iaten manifeste
ren. Als die onderzoeker dan ook nog zelf 
politiek geengageerd is, werkt die betrok
kenheid nog hinderlijker door. 
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Een buitenstaander-sympathisant kan wel
licht proberen die banden van ideologi
sche bevangenheid wat losser te maken, 
maar hij loopt het risico dat dat dan tege
lijk door degenen die hij gezichtshulp wil 
bieden, als vervreemding, onbegrip, en 
misschien zelfs beginselloosheid wordt 
ervaren. Een voordeel is, dat CDA'ers zich 
verplicht hebben tenminste naar elkaar 
te luisteren, in de erkenning dat inderdaad 
binnen het CDA de verschillende culturele 
confessioneel-politieke tradities een eigen
heid van haast aparte bloedgroep-struc
tuur hebben, die als levensbepalend voor 
de eigen identiteit en specificiteit wordt 
ervaren, hoezeer er dan ook christelijke 
convergentie verhoopt wordt. Maar dan 
moet er opnieuw een voorbehoud gemaakt 
worden: 'het' christendom is in tweedui
zend jaar mensengeschiedenis herhaalde
lijk een levensverbinding aangegaan met 
verscheidene culturele en sociale mense
lijke constructies, die 'het' christendom 
in zich opnam, maar ook weer afstootte 
en verving, als andere constructies zich 
hadden gestabiliseerd na transformatie of 
revolutie. In dat proces namen op hun 
beurt die constructies 'het' christendom in 
zich op en gaven het vorm. Ook nu moet 
men zich die voortgaande historische dia
lectiek van sociaal-culturele werkelijkheid 
en christendom bewust zijn, om niet te 
snel te concluderen dat er 'tijdeloze' be
ginselen zijn. 

Terug naar de analyse van het leidende 
voor-oordeel van het CDA-beginselpro
gramma. De vraag mag zijn: 'Welk mens
en maatschappijbeeld is in dat program
ma impliciet of expliciet aanwezig, dat 
zowel de analyse van het politieke pro
bleemveld als de formulering van de ant
woorden bepaalt?'. Die vraagstelling im
pliceert, dat ik niet de politieke daden 
van het CDA als partij wil meten aan cte 
eigen beginselen, maar dat ik proberen 
wil de formulering van die beginselen te 
doorlichten op hun verstaan van de so-
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ciaal-politieke werkelijkheid, waarin wij 
nu Ieven. Het zal niemand verbazen, dat 
een aandachtig lezer van het CDA-pro
gramma met de toelichting dan uitkomt 
bij het kernwoord: (gespreide) verant
woordelijkheid. 
In verschillende artikelen van het Pro
gram van Uitgangspunten komt een cul
tureel-maatschappelijke visie naar voren, 
die de verantwoordelijkheid van mensen 
als personen centraal stelt. Wat essentialis
tisch geformuleerd heet het in artikel 22: 
'de mens is in de maatschappij gesteld 
als verantwoordelijk persoon: niet aileen 
verantwoordelijk voor zichzelf, maar ook 
voor de medemens en voor de ontwikke
ling van de samenleving'. 
Appellerend - en ook een tikje belerend -
vervolgt de tekst dan: 
'de christendemocratie wil mensen op de
ze verantwoordelijkheid aanspreKcn'. 
En opgewekt wordt dan een politieke 
streefrichting aangegeven in artikel 23: 
'Het CDA streeft naar een samenleving 
waarin ruimte wordt geboden voor een 
veelkleurige verantwoordelijkheidsbele
ving, de macht is gespreid en waarin allen 
die macht bezitten over het gebruik daar
van verantwoording afleggen aan diege
nen die daarvan afhankelijk zijn. 
Daarom verzet het CDA zich tegen een 
maatschappij waarin de menselijke waar
digheid wordt aangetast door gevestigde 
structuren, economische machten, meer
derheden, monopolies van uiteenlopende 
aard of waarin de mens onmondig wordt 
overgeleverd aan de heerschappij van des
kundigen.' 

De artikelen 32 t/m 34 handelen dan over 
de vorming tot verantwoordelijkheid door 
onderwijs, gericht op persoonlijke ont
plooiing, toerusting tot vakbekwaamheid, 
en - weerom - het dragen van verant
woordelijkheid ten behoeve van dienst aan 
medemens en samenleving. 
Het zijn welgekozen woorden, en er is 
eigenlijk niets tegen in te brengen. Maar 
in de lijn van onze ondervraging moet nu 
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meteen de vervreemdende vraag gesteld 
worden: waarom spreekt het programma 
over de mens en de maatschappij? 'De 
mens is in de maatschapij gesteld .. .'. 
Hoe ziet de maatschappij er concreet, hier 
en nu, uit? In welke sociaal-politieke 
werkelijkheid staan mensen van nu eigen
lijk, opgevoed en gevormd tot persoon
lijke, individuele en sociale verantwoor
delijkheid? Maak de vraag maar heel 
concreet: welke kans biedt de huidige Ne
derlandse samenleving bijvoorbeeld aan 
schoolverlaters van allerlei soort oplei
dingen en leeftijd om te zeggen: 'lk ben 
klaar met mijn eerste vorming, ik ga nu 
voor mezelf, voor anderen, voor de samen
leving zorgend verantwoordelijkheid dra
gen. lk ben mondig, sociaal weerbaar; ik 
kan opkomen voor mezelf, want ik ben 
wat waard!'. 
Het CDA-programma spreekt over de be
tekenis van het Evangelie voor het poli
tieke handelen. Lijkt de situatie in deze 
tachtiger jaren niet sprekend op die over
volle markt van: 'waarom staat gij hier 
de hele dag ledig? - Omdat niemand ons 
gehuurd heeft'. Het elfde uur. 0, ze komen 
niet om van honger en ellende, en hoeven 
niet te smachten naar varkensvoer, zoals 
de ontspoorde verloren zoon. De Neder
landse samenleving is immers voortref
felijk geregeld: allerlei soorten uitkeringen 
voork6men situaties van echte materiele 
ellende. 

Het woord is gevallen: de geregelde sa
menleving. Oat is de sociaal-politieke 
werkelijkheid van nu. De huidige samen
leving wordt gedomineerd door een uiterst 
complexe regel-structuur. Niet aileen voor 
werkeloze schoolverlaters geldt dit, al 
toont zich daar de tegenstelling tussen 
personalistische verantwoordelijkheids
idealen en maatschappelijke regel-syste
men het schrijnendst. Van zeer veel Ne
derlanders wordt gevraagd dat zein hun 
dagelijks Ieven die tegenstelling overwin
nen. Hun concrete bestaan moet zich 
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daarop richten, want de uitoefening van 
maatschappelijke verantwoordelijkheid 
beperkt zich immers in de werkelijkheid 
voor een groot deel tot het opereren bin
nen en in overeenstemming met het maat
schappelijk regel-systeem. De samenleving 
van nu is niet meer die van de negen
tiende-eeuwse industriele, economische en 
maatschappelijke expansie, waarin zelf
bewuste, weerbare, ondernemende mensen 
in hun eigen verantwoordelijke actie te
vens een maatschappij construeerden, die 
om dit soort mensen vroeg. In die sociaal
dynamische context past een christelijke 
bekommernis, dat zo omhoog strevende 
mensen recht en vrede in de samenleving 
niet kwetsen, dat ze oog zouden hebben 
voor de zwakkeren, de vervolgden en 
ontheemden, en dat onrecht wordt be
straft. Maar voor het overige vragen dit 
soort mensen dat de overheid op een 
afstand blijft: hij moet de gewetensvrijheid 
eerbiedigen, de persoonlijke leefsfeer be
schermen, en in het algemeen die voor
waarden scheppen, waarin 'verantwoor
delijke mensen' tot hun recht en ontplooi
ing kunnen komen. AI deze formuleringen 
geven voor het CDA wezenlijke inzich
ten weer. Ze staan bijeen in artikel 4. En 
velen onderschrijven die uitgangspunten, 
en terecht. 
Maar weerom moeten we vragen: waar is 
er eigenlijk nu nog plaats voor verant
woordelijke mensen? Wat is verantwoor
delijkheid zonder macht en mogelijk
heid tot zelfbeschikking; wat is mondig
heid als je niet in staat bent uit eigen 
kracht bescherming, veiligheid, zekerheid 
en vrede te geven aan de mensen uit de 
eigen kring, als praktisch heel je bestaan 
zich afspeelt binnen een alles doordrin
gend regel-systeem? Niet aileen de wer
kelozen, niet aileen de uitkeringstrekkers 
die Ieven van gekregen geld zijn hier be
doeld, maar evenzeer allen die werken in 
allerlei sectoren van maatschappelijke 
dienstverlening en die met overheidsgeld 
betaald worden: in onderwijs, gezins-, 
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zieken- en bejaardenzorg, in de sfeer van 
cultuur, recreatie en maatschappelijk 
werk, alJe ambtelijke functionarissen van 
hoog tot laag bij rijk, provincie en ge
meente: hun maatschappelijke en per
soonlijke verantwoordelijkheid beperkt 
zich grotendeels tot het 'naar tevreden
heid' van zichzelf en van de baas functio
neren binnen het regel-systeem. Zeker 
zullen zij proberen hun inzichten over wat 
mens-zijn is in hun beslissingen en func
tioneren mee te Iaten spelen. Maar hun 
verantwoordelijkheidsruimte wordt be
paald door de regels, misschien zelfs vaak 
door die regels geabsorbeerd. 

En o wee, als de regels moeten verande
ren, als er gesproken wordt over vervroeg
de pensionering, ontkoppeling, herziening 
van het trendbeleid, vermindering van 
subsidies, en noem maar op. Dan zijn de 
acties niet van de Iucht om juist de afge
sproken regels te handhaven. Die acties 
maken toch overduidelijk, dat de maat
schappij grotendeels bestaat uit 'geregelde 
mensen' en niet uit 'verantwoordelijke 
mensen' zoals we ze boven beschreven. 
Waar wil het CDA deze mensen eigenlijk 
op aanspreken? Deze mensen, die het ef
fect en het object zijn van een geprogram
meerde maatschappij, typisch voor de 
post-industriele fase in de historische ont
wikkeling van het Westen, een maatschap
pijvorm die dagelijks in stand wordt ge
houden door machthebbers en eenvoudige 
mensen, politici en deskundigen, bestuur
ders en bestuurden, in allerlei kleinere en 
grotere samenlevingsverbanden? 

En hoe moet men dan spreken over de rol 
van de overheid in deze regel-samenle
ving? Is die als dienaresse Gods bezig de 
samenleving te dienen naar de norm van 
de gerechtigheid, met inachtneming van 
de eigen verantwoordelijkheid van maat
schappelijke verbanden en van burgers 
(art. 4), of treedt ze op als onderhande
lingspartner met werkgevers- en werkne
mersorganisaties, met subsidievragers, met 
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het hele complex van overheidszorgdra
gers, om steeds weer regels vast te stellen, 
bij te stellen, aan te scherpen, te herzien, 
niet als alwetende albedil, maar omdat 
'de samenleving' dat zo wil, onontkoom
baar zo wil? Enerzijds is er geen echte 
scheiding meer tussen overheid en maat
schappelijk Ieven: de overheid steekt tot 
aan haar nek in het regel-systeem, omdat 
het de maatschappelijke krachten niet vrij 
wil of durft Iaten, maar ook omdat zij dat 
niet kan en mag vanwege het voortdu
rende beroep op die regel-rol dat door 
mensen en maatschappelijke groeperinge11 
wordt gedaan. 
Anderzijds is de kloof tussen overheid en 
samenleving erg groot: de overheid is zicht
baar bezorgd voor de politieke economic 
van het land op lange termijn, terwijl de 
weinig politiek georganiseerde bevolking, 
vooral de overgrote groep van loonarbei
ders van hoog tot laag in de produktieve 
en in de niet-produktieve sector, slechts 
bekommerd lijkt om behoud van de zege
ningen van de 'geregelde maatschappij', 
en de vakbonden aileen willen 'inleveren' 
als er wat tegenover staat. De overheid 
wordt door de een uitgenodigd tot een 
'sociaal contract' met werkgevers- en 
werknemersorganisaties, terwijl de ander 
nog geen halt wil houden met actievoeren 
als er een rechterlijke uitspraak ligt en 
parlementaire standpuntbepalingen irre
levant gaan worden in de gaande machts· 
strijd. 
Overheid als dienaresse Gods? In welke 
sociale werkelijkheid spreekt het CDA 
eigenlijk? Wat is de realiteit van het 
'vita civilis', bet Ieven van de verantwoor
delijke staatsburger anno 1982? De Re
naissance, de Verlichting zijn lang voorbij. 
Het vooruitgangsgeloof is doorgestreept, 
op zijn laatst sinds Auschwitz en Hiro
shima. En toch zijn veel levensbeschouwe
lijke formuleringen nog steeds doordrenkt 
van een negentiende-eeuws mens- en 

311 

maatschappijbeeld. We moesten toch be
ter weten inmiddels. De Rede brengt echt 
niet uit zichzelf vrijheid en redelijkheid 
voort. De samenleving is geen rechtstreek
se uitdrukking van de Rede, en evenmin 
van Gods handelen met de mensen, maar 
een historisch produkt van sociale en poli
tieke interactie en anonieme machtspro
cessen. De beschaving van de rationaliteit 
en de modernisering, be·,verkt met de in
strumenten van toenemende bureaucra
tische administratie en disciplinerende 
opvoedingssystemen in huisgezin, school, 
Ieger en werkplaats of fabriek, heeft ofwel 
de vorm gekregen van totalitaire of mili
taire dictaturen, ofwel van de 'regelstaat' 
van het zogenaamde vrije Westen. Zeker, 
de westerse democratieen tolereren vrije 
meningsuiting, vrijheid van vergadering 
en drukpers, maar hebben ook steeds, ge
wild of ongewild, geleefd vanuit die bur
gerlijke liberale consensus. Goed voorge
lichte en opgeleide staatsburgers zouden 
zich de idealen van de westerse staatsvor
men wei innerlijk eigen maken, en op
groeien naar de redelijke onderschikking 
aan democratische meerderheidsbesluiten 
aangaande de politieke, maatschappelijke 
en economische ordening van de samen
leving, waarin het gezonde verstand zou 
zegevieren. En voorzover men van mening 
was, dat de Staat de Rede niet belichaam
de, leefde toch nog altijd de overtuiging, 
dat de overheid uitdrukking moest geven 
aan Gods wil en gerechtigheid. 

Maar de dubbelzinnigheid van de zo be
reikte sociale orde, aangeprezen als zelf
verwerkelijking van de rationeel hande
lende en kiezende mens, en toch door 
velen ervaren als onderdrukkend, uitbui
tend en niet in overeenstemming met de 
eigen zelfverwerkelijking, heeft de 'onder
handelingshuishouding' in het Ieven ge
roepen, zoals Abr. de Swaan die heeft ge
noemd 2 : mensen en antagonistische groe
pen proberen onder elkaar en eventueel 

2 A. de Swaan, Uitgaansbeperking en uitgaansangst. Over de verschuiving van bevelshuishou
ding naar onderhandelingshuishouding, (Inaugurale rede), Amsterdam 1979. 
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met de overheid langs regel-afspraken het 
gebrek aan fundamentele overeenstem
ming te maskeren, en langs die afspraken 
toch de samenleving aan de gang te hou
den. 

Ret politieke vacuum is ontstaan door de 
ervaring van de ontoereikendheid van de 
oude beginselen. Op die ervaring is het 
politieke pragmatisme gebouwd, dat 
vooral gedragen wordt door analytisch 
denkende academici die weten hoe maat
schappelijke processen werken, maar die 
door hun bewust of onbewust sociologisch 
functionalisme of structuralisme de nor
men- en waarden-stichtende mensen als 
niet echt ter zake doende niet eens meer 
zien staan. 
Ret 'redelijk alternatief' voor door wils
overtuiging en waardenbewustzijn geleide 
partijen, die nog steeds grotendeels denken 
vanuit achterhaalde antropologische ca
tegorieen, is de moderne redelijkheid van 
het 'geregelde leven'. Collectieve onder
delingen moeten het tijdelijk evenwicht 
van wensen en mogelijkheden realiseren. 
Deskundigen schrijven evenwichtsverken
ningen en ontwerpen toekomstmodellen 
- indien gewenst in tien alternatieve sce
nario's. Zij laten aan beleidsmakers en 
bestuurders evengoed als aan democra
tisch mee- en insprekende bestuurden de 
fictie van de beslissing, terwijl al die men
sen in die beslissing zichzelf slechts als 
'geregelde subjecten' genereren en erken
nen. 
De politieke werkelijkheid van nu weer
spiegelt slechts de subject-loosheid, die 
evenzeer tot uiting komt in de op hoi ge
slagen formele taal van analyses en be
schrijvingen in maatschappelijke rappor
ten en in het overal doordringen van het 
electronisch rekentuig bij de mathemati
sering van het dagelijks leven, als in het 
essayisme in de filosofie en het eindeloos 
zich prolifererend verzet van de 'tegen
maatschappij'. De decentrering van het 
subject, de onttroning van de 'verantwoor-
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delijke mens' door Marx, door Freud, 
door Nietzsche, door Foucault, wordt 
weerspiegeld in de geprogrammeerde, ge
disciplineerde, genormaliseerde mensen 
van de regel-maatschappij en de regel
politiek. Weet het CDA, dat het appeleert 
op persoonlijke verantwoordelijkheid in de 
woestijn van steeds meer gestandaardi
seerde, gelijkgeschakelde mensen? 

Niemand die een beetje nadenkt, en een 
beetje weet heeft van de geschiedenis en 
van de actualiteit, kan voor zich en de 
zijnen de totalitaire staat willen, waarin 
de ideologic, dat wil zeggen de dwingend 
opgelegde gedachten over wat de goede, 
redelijke samenleving is en moet zijn, de 
macht voortbrengt en de onderwerping. 
Wat het Westen wil is precies omgekeerd: 
de macht in dienst stellen van de idee. 
Heel fraai. Maar bij gebrek aan consensus 
over die idee brengt de conflicterende 
macht van allerlei groepen de onderwer
ping voort door de onderhandelingen en 
de regel-afspraken. In het Westen contro
leert niet de staat de maatschappelijke 
sectoren, de wetenschap of de economic. 
Die vorm van vrijheid is er. Maar die 
controle wordt wei uitgeoefend door het 
totale regel-systeem dat voortgebracht 
wordt door democratische verkiezings- en 
beslissingsprocedures, door de vrije on
derhandelingen van vrijc ondernemers en 
vrije vakbewegingen, door al die vormen 
van moderne redelijkheid die getuigen van 
de huidige onbestaanbaarheid van zoiets 
als 'de verantwoordelijke mens'. Er is een 
schokkende overeenkomst tussen de totali
taire staten waar de wereld vol van is, en 
de moderne westerse, met name Europese 
democratieen: beide streven naar een on
persoonlijke stabiele sociale orde. Slechts 
de vormen van de beheersings-macht zijn 
anders. 
In het Westen heet verzet tegen 'Ret 
Systeem' nooit bevrijdingsbeweging. Ret 
heeft er de schijn van, dat vaak slechts 
gestreden wordt tegen onvoldoende pre-

( 

Sl 

" n 
\\ 

ti 
\\ 

v 
t< 
v 
p 
v 
e 
s 
v 

" s 
]; 

ll 

n 

" a 
n 
v 
t 
v 
a 
s 
z 
c 
I 

a 
e 
s 
v 
ll 

k 

s 

I' 
k 
c 
n 
d 
s 
n 

c 



CHRISTEN-DEMOCRATIE 

sentie in het systeem, bijv. door vrouwen, 
woningzoekenden, bejaarden, culturele 
minderheidsgroepen. Ze willen een vol
waardige plaats in het systeem. Anarchis
tische groepen zijn er in Nederland nau
welijks. Wel krijgen vitale onderdelen 
van de geordende samenleving massale 
tegendruk te verwerken uit een samengaan 
van het verzet van anti-kernenergiegroe
pen en anti-kernbewapeningsbewegingen, 
van vrouwenbewegingen, anti-militaristen 
en krakers, omdat op die actiepunten het 
systeem als bedreigend voor het bestaan 
van mensen en het voortbestaan van de 
wereld wordt ervaren. In dat vaak mas
sale protest komt tot uiting, dat een be
langrijk deel van de bevolking zich niet 
in dit systeem willaten insluiten. Daarom 
moeten die protesten ook als sociale be
wegingen verstaan worden, die naar hun 
aard samenhangen met de sociale proble
matiek van de post-industriele samenle
ving. Het zijn vormen van sociaal-poli
tieke actie, die gericht zijn op vernieuwing 
van de sociale orde, met als einddoel een 
adequate en erkende presentie en repre
sentatie van mensen en mensengroepen 
zowel in de sociale als in de sym bolische 
ordening van de mensen-werkelijkheid. 
Politici doen er goed aan deze sociale be
wegingen zeer ernstig te nemen. 

Maar de uitkomst van alle gerei'ntegreerde 
beweging zal zijn: systeembouw. De ver
antwoordelijkheid van mensen nu begint 
en eindigt bij het opbouwen van een 'goed' 
systeem, dat voor mensen zorgt, vrede, 
veiligheid, bestaanszekerheid geeft nu en 
in de toekomst. waarin mensen zich her
kennen en erkend voelen, en tevreden zijn 
- min of meer - met de hen toegewezen 
systematische plaats. Een gigantisch 
proces van onderhandelen, van rangschik
ken en hierarchiseren, van nivelleren en 
compromissen, fraai aangeduid, van alle 
machts-bijklanken ontdaan, door het mo
dewoord 'dialoog'. Een proces, dat, als 
subject en object, de moderne gediscipli
neerde, genormaliseerde mens, als subject 
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en als object, voortbrengt. Er is geen ont
komen aan. 
Heeft het CDA in de gaten, dat deze soort 
maatschappij-vorming de onontkoombare 
werkelijkheid is van nu en van de nabije 
toekomst? Handhaaft men niet een ver
ouderde antropologie en een onwerkelijke 
sociologic, als men zegt 'de gespreide ver
antwoordelijkheid als structuurbeginsel 
voor de inrichting van onze samenleving 
aan ~e houden, hoezeer dit ideaal ook 
haaks staat op hedendaagse maatschap
pelijke ontwikkelingen' (p. 23). En dat 
'haaks staan' komt nag eens terug, in de 
slotparagraaf op p. 36. Er wordt nog 
steeds gedacht aan een harmonische sa
menleving met gespreide verantwoorde
lijkheden, particuliere maatschappelijke 
organisaties, geestelijke vrijheid, plurifor
miteit, een menswaardig cultuurpatroon, 
maatschappelijk zinvolle produktie, mede
verantwoordelijkheid van werknemers 
voor het ondernemingsgebeuren, culmine
rend in de uitspraak dat het CDA een 
sociaal-economische orde voorstaat, waar
in kleine, zelfstandige ondernemers een 
plaats hebben. Misschien is inderdaad ook 
thans nog bij boeren en tuinders, bij on
dernemers in het midden- en kleinbedrijf 
een stuk sociale werkelijkheid te vinden, 
die beantwoordt aan de CDA-antropolo
gie. Maar zij en huns gelijken brengen 
toch niet de gehele samenleving voort? 
En ook zij zijn toch ingeklemd in regels? 
Hoe wenselijk zo'n maatschappij-con
structie ook moge zijn, - of beter: moge 
geweest zijn -, zolang niets gezegd wordt 
over de alomvattende regelstructuur van 
de sociale orde werft men slechts mede
standers voor een achterhaalde utopie. 
Het mens- en maatschappijbeeld van het 
CDA is aan grondige herijking op de 
werkelijkheid toe! 

Wat betekenen gerechtigheid, gespreide 
verantwoordelijkheid, solidariteit en rent
meesterschap binnen de onontkoombare 
anonieme regelmacht van de onderhande-
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lingshuishouding? Wat wijzen die teken
woorden aan? De karaktertrekken van 
een voor christenen politick aanvaardbaar 
sociaal systeem? En wat voor soort men
sen hoort daar dan bij? Zijn mensen die 
voortkomen uit een vorm van onderwijs 
en vorming, die zegt gericht te zijn op per
soonlijke ontplooiing, op eigenheid, creati
viteit, specificiteit voldoende toegerust 
voor de sociale context van hun functio
neren straks? Welke kloof ligt er tussen 
opvoeding en vorming en de maatschappe
Jijke werkelijkheid? Moeten scholen en 
universiteiten en hogere opleidingen men
sen richten op sociale weerbaarheid en 
een plaats op de arbeidsmarkt, of op wat 
voor velen de realite1t zal zijn: het ver
werven van een menswaardige plaats in 
een regel-, uitkerings-, verdelings-, belo
nings- en zekerheidssysteem? Moet het 
CDA zich niet instellen op een samenle
ving, waarin sociale bewegingen en poli
tieke actie even onontkoombaar noodza
kelijk zijn als de voortgezette generering 
van een regelstructuur? Moet het CDA niet 
tot uitgangspunt nemen, dat het sociale 
Ieven het resultaat is van conflicten en 
onderhandelingen tussen tegengestelde 
sociale krachten, die ingrijpen in de per
soonlijke bestaanservaring van mensen in 
hun dagelijks Ieven in en met de regel
maatschappij, maar die noodzakelijk ten
deren naar verbeterde systematisering, dat 
wil zeggen verbeterde aanwezigheid bin
nen het systeem? 
Bij het lezen van hoofdstuk II van het 
Program van Uitgangspunten (Toelich
ting, p. 15-16) kan men constateren, dat 
bij het CDA zeker een bewustzijn aan
wezig is van de problematische spanning 
waarin de menswaardigheid is geraakt. Er 
wordt terecht onderkend dat de vragen 
van nu en straks voor een belangrijk deel 
heel andere zijn dan die van 15 a 20 jaar 
geleden. Te meer verwondert het dan, dat 
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de antwoorden geschreven zijn vanuit een 
begrip van menswaardigheid, dat niet en 
nergens constructief wordt verbonden 
met de dynamiek van de opbouw van een 
samenleving, die thans een regel-karakter 
draagt. Dat komt o.a. tot uiting in de 
wijze waarop de staatsfilosofie is uitge
werkt. Het is frappant, dat aileen art. 4 
normstellend spreekt over de roeping en 
taakvervulling van de overheid, maar dat 
het daar verder bij blijft. In andere artike
len is de rol van de overheid slechts im
pliciet aanwezig 3 . lets meer is te lezen uit 
de Toelichting. Naar mijn gevoelen blijkt 
daar, dat de visie op de sociale staat die 
het CDA in zijn programma heeft ver
wcrkt, uitgesproken dualistisch is. 

In de Toelichting (p. 16-22) komt de staats
en overheidstaak aan de orde onder het 
kernbegrip 'gerechtigheid': Het gerechtig
heidsstreven van de overheid voorziet in 
de publieke voorwaarden voor een kunnen 
beleven van verantwoordelijkheid, solida
riteit en rentmeesterschap' (p. 16). Demo
cratic, decentralisatie, een rechtsorde die 
ook minderheden recht geeft op een ge
lijkwaardige ontplooiing in onze samen
leving teneinde hun eigen identiteit tot 
gelding te brengen, respecteren van an
dere vormen van samenleving van men
sen naast het huwelijk, er voor zorgen 
dat mannen en vrouwen gezamenlijk ver
antwoordelijkheid kunnen dragen voor ge
zin en maatschappij, het zijn even zovele 
punten van CDA-beleid vallend onder het 
'gerechtigheidsstreven van de overheid'. 
Dat al deze belangen slechts behartigd 
kunnen worden via een regel-systeem dat 
de verantwoordelijkheid van binnen uit 
doordringt, komt niet aan de orde. Er is 
een tweespalt in dit denken: enerzijds de 
maatschappelijke structuren, anderzijds de 
verantwoordelijke mens; de overheid, de 
politick moet er voor zorgen, dat de maat
schappelijke structuren niet op voorhand 

3 Vgl. A. Postma, Het Program van Uitgangspunten van de CDU. in Christen Democratische 
Verkenningen, 9/81, p. 427-428. 
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mensen afhouden van hun bestemming, 
maar die mensen ondersteunen in het 
groeien naar hun bestemming (p. 14). 
Maar de zelfverwerkelijking van mensen 
geschiedt toch niet tegen de maatschappij 
in? Zelfverwerkelijking is ten diepste 
maatschappelijk. Als de door mensen 
voortgebrachte maatschappij een regel
karakter aanneemt, dan zal ook het zelf 
een 'geregeld zelf' zijn. Hoe dit sociaal
culturele zelf de christelijke verwijzings
tekens voor zelfopbouw moet verstaan, 
wisten al heel lang allerlei soort monniken 
en kloosterlingen, maar het moet voor 
vrije mensen aan het einde van de twin
tigste eeuw nog nieuw bedacht worden. 
Binnen het CDA bestaat echt wei gevoel 
voor de weg die men op zou moeten. In 
elk geval is het niet die van de socialisti
sche gelijkschakeling, de collectivisering, 
de vergaande staats- en overheidsbe
moeienis. Spreiding van verantwoordelijk
het betekent ook herschikking van de 
macht en respectering van de relatieve 
eigen verantwoordelijkheid van mensen 
en mensengroepen voor wat zij zelf kun
nen regelen. Maar de overheid moet het 
evenwicht garanderen, de rechtsgelijkheid, 
de sociale vrede tussen groepen binnen 
het ene systeem. En deze waarden gene
reert geen enkel sociaal systeem uit eigen 
dynamiek. Het CDA beseft echter onvol
doende, dat de ideele uitgangspunten niet 
opgewassen zijn tegen de sociale werke
lijkheid van nu. Dat kan toch aileen maar 
betekenen, dat die uitgangspunten dan 
herzien moeten worden in het Iicht van 
die werkelijkheid? 'Gespreide verantwoor
delijkheid' met al zijn implicaties is geen 
alternatief voor het groeiende regel
systeem, maar moet daarbinnen verwerke
lijkt worden. Concrete verkenning van 
wat 'gerechtigheid' nu betekent moet ge
paard gaan met een onbevangen analyse 
van maatschappelijke veranderingen. 
Waarom niet voluit erkennen, dat het 
regel-systeem gegroeid is onder jarenlange 
regeringsverantwoordelijkheid van chris-
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ten-politici, als onontkoombare realiteit? 
De praktijk is sterker dan de leer, inder
daad, maar dat mag niet betekenen, dat 
dan maar voor de oppositie gekozen moet 
worden. De leer moet worden herzien, als 
leer binnen de politieke en maatschappe
lijke praxis. Dat dat niets te maken heeft 
met enigerlei vorm van situatie-ethiek zal 
duidelijk zijn. 
Als de sociologie en antropologie die de 
CDA-politiek dragen, niet worden her
dacht binnen de actuele sociale werkelijk
heid zoals wordt geproduceerd, gerepro
duceerd en bijgesteld als regel-systeem, 
dan helpt een bezinning op de betekenis 
van het Evangelie en de Bijbel voor het 
politieke handelen niets, en wijst het CDA 
geen begaanbare weg: niet voor scholie
ren, niet voor jeugdige en oudere werke
lozen, niet voor vrouwen, niet voor be
jaarden, maar ook en boven al niet voor 
al die werkende mensen, die staan binnen 
het systeem dat ze zelf voortbrengen. 
Zie eerst de sociale werkelijkheid om je 
heen, erken hem in zijn eigen onontkoom
bare karakter van dit historisch ogenblik, 
en vraag je dan, met het Evangelie en de 
Bijbel in de hand maar af, hoe je denkt 
dat God zou willen dat jij samen met an
deren mens zou moeten zijn in deze 'ge
regelde samenleving'. Gerechtigheid, soli
dariteit en rentmeesterschap moeten ge
dacht worden binnen de maatschappelijke 
werkelijkheid van het post-industriele tijd
perk waarin het Westen is ingetreden. 
Maar verantwoordelijke christenen in dat
zelfde Westen mogen daarbij nooit de 
mondiale context van hongersnood, glo
baal energie-tekort en militaire dictaturen 
vergeten. Zouden de verantwoordelijke 
beslissingen, die wij nu moeten nemen 
over ons eigen regel-systeem, niet moeten 
worden genomen als afgeleiden van onze 
verantwoordelijkheid voor al diegenen, 
die nog helemaal niet zijn opgenomen in 
een globaal geregeld wereld-systeem, en 
daarom omkomen van honger, koude en 
gewelddadige onderdrukking? 


