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door prof. dr. J. Klapwijk 

Prof. dr. J. Klapwijk (1933. is hoogleraar moderne 
filosofie aan de Vrije Universiteit. 

Grondbeginselen van christen
democratische politiek 

In het jaar van zijn oprichting, 1980, is het CDA met een geheel nieuw beginsel
programma voor het voetlicht getreden. Dat is op zich een gelukwens waard. 
Kennelijk beschikte de partij van meetaf over zoveel herkenningspunten voor katho
lieke en reformatorische christenen tezamen dat een uitvoerig Program van Uit
gangspunten van het Christen Democratisch Appel, zoals de officiele titel luidt, 
gepresenteerd kon worden. 

Men zal dit Program moeten lezen tegen 
de achtergrond van het CDA-rapport 
Grondslag en politiek handelen, dat in 
1978 verscheen. Dit rapport stelde dat de 
morele band tussen de leden van het 
CDA, waarop een ieder aanspreekbaar is, 
gevormd wordt door de politieke over
tuiging. Deze politieke overtuiging zou 
als antwoord op het Evangelie verwoord 
dienen te worden in een program van 
uitgangspunten en in een actieprogram. 

Welnu, beide zijn inmiddels tot stand ge
komen, het Program van Uitgangspunten 
zoals gezegd in 1980, het verkiezingspro
gram Om een zinvol bestaan in 1981. Het 
Program van Uitgangspunten is derhalve 
niet zomaar een bijgesteld beginselpro
gram maar een eerste invulling van het 
politieke credo van het CDA. Het laat 
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zien hoe christen-politici die voorheen 
maar al te vaak gescheiden wegen gingen, 
en daarvoor ook de nodige principiele 
argumenten plachten aan te dragen, nu 
tezamen het moeizame pad willen bewan
delen dat leidt van het Evangelie, als 
grondslag van de partij, naar dat wat in 
de volksmond de 'vuile politiek' heet 
maar dat toch ook iets van een goddelijke 
roeping heeft voor wie oren heeft om te 
horen. 
Het Program is dus zo ongeveer het visite
kaartje van de partij. Tegelijk ook een ge
loofsbrief. Niet op kerkelijk maar op 
staatkundig niveau. En als zodanig wil 
het toetsbaar zijn aan het Evangelie. 
Daarmee verdient het onze sympathie. 
Sympathiek is ook dat dit Program duide
lijk gesitueerd is in de tijd. Het wil een 
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wegwijzer zijn in de bedreigde wereld van 
vandaag. De uitgangspunten van de partij 
m.a.w. zijn niet naar voren geschoven 
als eeuwige beginselen. Ze zijn geformu
leerd ten overstaan van de 'vragen van 
deze tijd' en de 'nood van de mensen' 
(15). Dat is vroeger met de beginselpro
gramma's van de christelijke partijen in 
Nederland wei eens anders geweest! Wat 
voorts ook weldadig aandoet is de gewel
dige blikverbreding die dit programma 
kenmerkt: christelijk-nationale politiek is 
eindelijk wereldpolitiek geworden. Of het 
nu gaat om werkgelegenheidsbeleid, de 
defensiepolitiek of het kernenergiebeleid, 
er worden geen opties aangereikt met 
voorbijzien aan de neveneffecten buiten 
onze grenzen. Uiteraard staat de Neder
landse politiek centraal, toch wordt er 
tegelijk iets merkbaar van een wereld
wijde lotsverbondenheid met onze nabije 
en met onze verre naaste. 

De status van beginselen 
Hoe staat het nu met de aangevoerde be
ginselen van christen- democratische po
litiek? Hier beginnen mijn bedenkingen. 
De redactie van dit blad schrijft me: 'Het 
CDA wil zich blijkens zijn beginselpro
gramma Iaten aanspreken door de begin
selen van gerechtigheid, gespreide ver
antwoordelijkheid, solidariteit en rent
meesterschap'. En voorts: 'Wat is uw 
oordeel over deze keuze van politieke be
ginselen en over de nadere uitwerking van 
de(ze) grondmotieven voor christen-de
mocratische politiek, tegen de achtergrond 
van de vragen van deze tijd'. 
Ik beperk me voorshands tot de vier ge
memoreerde beginselen zelf: gerechtig
heid, gespreide verantwoordelijkheid, so
lidariteit en rentmeesterschap. Hoe te oor
delen over deze keuze? J a, kiezen we 
eigenlijk wei? Of proberen wij wellicht 
te ontdekken welke beginselen ons ge-

kozen hebben, ons in een bepaalde rich
ting voortstuwen reeds voor we van 
enige keuze ons bewust zijn. Wat zijn 
eigenlijk beginselen en hoe komen we 
eraan? We mogen toch niet aannemen dat 
ze van de hemel zijn gevallen of uit de 
bijbel kunnen worden geplukt? Ik had op 
dit punt wei eens de mening van de pro
gramcommissie willen horen. Wat is 
eigenlijk in haar optiek de status van deze 
beginselen? Elke verantwoording ont
breekt behalve dan die massieve uitspraak 
dat het program van uitgangspunten en 
de politieke overtuiging antwoord zijn op 
de oproep van de Bijbel (5) of van het 
Evangelie (4, 13). 
Bovengenoemde vragen worden me, eer
lijk gezegd, ingegeven door het grote ge
mak waarmee de opstellers van het 
Program met de geponeerde grondbegin
selen plegen om te springen. Aan het 
Program is een Toelichting verbonden, die 
terzake meer toedekt dan toelicht. Nu 
eens worden de beginselen op een lijn ge
steld met 'waarden en normen' (13) dan 
weer worden ze aangeduid als 'grondmo
tieven', soms ook als 'idealen' (14). Zijn 
grondmotieven en idealen gelijk? En kun
nen mijn idealen niet ver weglopen van 
dat wat ik als objectieve norm voor mijn 
denken en doen, ook voor mijn politiek 
handelen aanvaard of te aanvaarden heb? 
Nog meer begint het mij te schemeren als 
de Toelichting plotseling zegt dat het 
CDA de grote vraagstukken van onze tijd 
wil benaderen 'aan de hand van vier 
kernbegrippen die de richting kunnen (sic!) 
wijzen die wij hebben te gaan' (16). Kern
begrippen? Alsof het hier slechts gaat om 
enkele handige hoofdthema's waaronder 
je het christen-democratisch beleid zou 
kunnen samenvatten. Alsof beginselen 
niet meer zijn dan een aantal kapstokken 
om er het program van uitgangspunten 
aan op te hangen 1. 

1 In het nadien verschenen verkiezingsprogram Om een zinvol bestaan wordt op eenzelfde 
pragmatische wijze met beginselen omgesprongen. Ret heet daar 'Ret CDA-streven werken wij 
uit aan de hand van de begrippen (!): solidariteit en rechtvaardigheid- rentmeesterschap
gespreide verantwoordelijkheid' (5). 
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Kortom, de gememoreerde beginselen 
van het CDA-beleid lijken niet meer te 
zijn dan samenvattende gezichtspunten. 
De opstellers aarzelen dan ook niet om 
ze op te voeren als titels voor een viertal 
hoofdstukken, waarin de politieke vraag
stukken worden ondergebracht. Onder 
gerechtigheid worden de uitgangspunten 
van het staatsbestel en de rechtsorde ge
presenteerd. Onder gespreide verantwoor
delijkheid komt het cultureel en sociaal 
beleid ter sprake, inclusief het onderwijs. 
Ontwikkelingssamenwerking, het stelsel 
van sociale zekerheid en de gezondheids
zorg worden ondergebracht in een hoofd
stuk over solidariteit. En economie, we
tenschap en techniek, ruimtelijke ordening 
en volkshuisvesting figureren onder de 
titel rentmeesterschap. Van mij mag dit 
alles, zolang het maar vast staat dat 'be
ginselen' aldus niet meer zijn dan titels en 
thema's of, zo men wil, gezichtshoeken 
van waaruit men telkens andere onder
delen van de politiek belichten wil. Het 
zijn wel beginselen maar dan in de zin 
van ordeningsprincipia voor een nogal 
omvangrijke stof. 
Ondertussen wekt het stuk ook telkens 
weer de indruk dat beginselen veel meer 
zijn dan kopjes en 'kembegrippen', dat ze 
iets van doen hebben met Gods gebod 
voor mens en maatschappij. Zo heet ge
rechtigheid ergens 'hoofdmotief' voor het 
optreden 'van de overheid als dienaresse 
Gods' (16). Zo wordt gespreide verant
woordelijkheid af en toe aangeduid als 
een 'structuurbeginsel voor de inrichting 
van onze samenleving' (23). Zo staat 
rentmeesterschap ergens te boek als een 
(goddelijke) 'opdracht' (10) en ook soli
dariteit wordt omschreven als een roe
ping, als een 'norm' (26). Maar dan rijst 
natuurlijk wel de netelige vraag: Kan men 
sommige stukken van de politiek op een 
beginsel betrekken en andere stukken op 
een belendend beginsel? Of, om wat meer 
concreet te worden, heeft het voorgestane 
staatkundige bestel hier te Iande niet 
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alles met gerechtigheid maar dan tevens 
met gespreide verantwoordelijkheid van 
doen? Of ook: Heeft ontwikkelingssamen
werking niet alles met solidariteit maar 
tegelijk oak met gerechtigheid van doen? 

De coherentie van beginselen 
Zo leidt de vraag naar de status van de 
beginselen tot een volgende vraag, die 
naar de coherentie, de samenhang van 
de opgevoerde beginselen. Indien de over
heid Gods dienaresse is in het oefenen 
van gerechtigheid, is ze dan niet ook per 
definitie gehouden tot verantwoordelijk
heid en geroepen tot rentmeesterschap? 
En wat is gerechtigheid zonder solidari
teit met de ontrechte? Ik wil maar zeggen, 
beginselen voor de politiek kan men niet 
uit elkaar trekken. Ik zal hier geen poging 
wagen om aan te geven hoe de gerele
veerde beginselen wellicht onderling sa
menhangen, maar dat ze samenhangen 
en niet zomaar over een aantal hoofdstuk
ken te distribueren zijn, staat voor mij als 
een paal boven water. 
Het pleit voor de programcommissie dat 
ze zelf ook iets heeft aangevoeld van het 
coherentie-vraagstuk. Zo merkt ze op, 
dat gerechtigheid het hoofdmotief is voor 
het overheidsoptreden ook in deze zin dat 
hiermee de publieke voorwaarden ge
schapen worden voor 'de beleving van 
verantwoordelijkheid, solidariteit en rent
meesterschap' (16). Een andere interes
sante uitspraak, waarop ik reeds eerder 
attendeerde, is dat gespreide verantwoor
delijkheid gezien moet worden als een 
'structuurbeginsel voor de inrichting van 
onze samenleving', een beginsel dat haaks 
staat op de hedendaagse maatschappe
lijke ontwikkelingen (23). Ik noem dit 
interessante uitspraken omdat ze m.i. 
verraden dat achter beginselen als van 
gerechtigheid en gespreide verantwoorde
lijkheid ook voor het besef van de pro
gramcommissie iets anders schuil gaat, 
iets van een visie, een christen-democrati
sche totaalvisie op de structuur van de 
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samenleving, op de roeping en de grenzen 
van de staat, op de aard en de verant
woordelijkheid van de private maatschap
pelijke verbanden enz. Kortom, waar het 
Program spreekt van gerechtigheid en ge
spreide verantwoordelijkheid bespeur ik 
soms iets van een christelijke maatschap
pijbeschouwing. En waar het gewaagt van 
solidariteit en rentmeesterschap proef ik 
tevens iets van een christelijke mensbe
schouwing. 
Toch is dit alles incidenteel. Er wordt 
helaas geen helder zicht gegeven op de 
mens, de staat en de burgerlijke samen
leving, een zicht dat van belang is voor 
principiele politiek. Wei wordt het beeld 
van de zelfgenoegzame mens afgewezen 
(27, 28), evenals de leer van de volks
soevereiniteit en het concept van de een
heidsstaat (17). Maar als het gaat om een 
christelijk alternatief, dan wordt veelal 
volstaan met vage noties omtrent de mens 
als beelddrager of medearbeider Gods 
(21, 22) of met zinspelingen op de on
derscheiden verantwoordelijkheid van 
overheid en maatschappelijke groepen (6) 
in de rijke verscheidenheid van de schep
ping (24). Het Program schiet een enkele 
keer uit de sloffen en benadrukt dan 'de 
eigen mens- en maatschappijbeschouwing' 
(23) en 'het radicale van het christelijk
sociale denken' (29). De facto valt het 
echter telkens weer terug op de vier 
grondbeginselen die eigen heten te zijn 
aan het CDA en waarmee de geestelijke 
positie van de partij wel zo ongeveer lijkt 
te zijn opgeklaard. Is dat werkelijk zo? 

Beginsel en visie 
Misschien ben ik een zwartkijker, maar ik 
heb steeds voor ogen hoe heel wat chris
ten-democratische partijen in onze eeuw 
hebben afgehaakt in de poging om de 
grondslag en uitgangspunten van christe
lijke politiek vanuit een eigen, christelijke 
visie op de samenleving te formuleren. 
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Gekoesterd worden nog slechts een aantal 
overgeleverde, christelijke of humanitaire 
normen en waarden. Wat mij betreft, zou 
een dergelijke ontwikkeling voor het CDA 
hier te Iande de dood in de pot zijn. Als 
we niet door intensief luisteren naar het 
Evangelie en door intensief studeren een 
nieuwe, christelijke maatschappijbeschou
wing verwerven die tevens kritisch zicht 
geeft op onze huidige technocultuur en 
wereldsamenleving, dan worden we met 
al onze beginselen ingepakt terwijl we 
erbij staan. Een wereld waarin zoveel 
macht is ingemetseld en een cultuur waar
in zoveel demonie is binnengeslopen roe
pen om bezinning op de vraag waarheen 
we met onze moderne beschaving onder
weg zijn, ze roepen ook om een alternatie
ve visie. Het gescherm met een viertal 
beginselen zal een achterhoedegevecht 
blijken te zijn, indien zulke beginselen 
niet voortdurend gevuld worden vanuit 
een bijbels georienteerde, normatieve 
visie op de samenleving als geheel. 
Ik zeg deze dingen met een zekere nadruk 
en openhartigheid, omdat het Progrom 
reeds school heeft gemaakt en ook in 
andere CDA-publikaties de suggestie ge
geven wordt dat het denkraam van chris
ten-democratische politiek zonder meer 
gespannen kan worden op de vier ge
noemde beginselen. Ik noemde reeds het 
vorig jaar verschenen verkiezingsprogram. 
J. Kremers, de gewezen voorzitter van 
de commissie voor het beginselprogram, 
is op deze weg nog verder doorgelopen. In 
de laatste jaargang van AR-Staatkunde 
heeft hij na enige aanvankelijke nuance
ringen de tegenstelling tussen liberalen 
en socialisten enerzijds en het CDA an
derzijds op deze eenvoudige formule ge
bracht, dat eerstgenoemden werken met 
een ordeningsbeginsel, te weten vrijheid 
respectievelijk gelijkheid, de christen
democraten daarentegen van vier grond
beginselen plegen uit te gaan 2. 

2 J. Kremers, 'Een goed begin(sel) is het halve werk(program)', in AR-Staatkunde 50 (1980), 
pp. 249-251. 
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Zijn we zo niet bezig met enorme simpli
ficaties? In de bundel bij het eeuwfeest 
van de AR-Partij verschenen, heb ik vrij 
omstandig aangetoond dat vrijheid en ge
lijkheid beide richtinggevende beginselen 
zijn en voor de socialistische en voor de 
liberale mensbeschouwing, al komt men 
met uiteenlopende interpretaties 3 . En 
ook hiermee is nog niet alles gezegd. 
In de nieuwe Beginselverklaring van de 
VVD van 1980, uitgewerkt in het Libe
raal Manifest van 1981, gewaagt deze 
partij van 'vrijheid, verantwoordelijkheid, 
verdraagzaamheid, sociale rechtvaardig
heid en de gelijkwaardigheid van alle 
mensen' als de fundamenten van elke sa
menleving, waaruit haars inziens een veel
heid van politieke beginselen voort
vloeien (art. 1). In het Beginselprogram
ma van de PvdA (1977) wordt eveneens 
uitgegaan van een meervoud van Begin
selen (dee! II). Vrijheid, gelijkheid en 
solidariteit heten daar 'onverbrekelijk met 
elkaar verbonden'. Het gaat dus bij beide 
partijen om nog meer dan vrijheid en ge
lijkheid. En letten we op het onderhavige 
beginselprogram van het CDA, dan ko
men daar eveneens nog weer andere be
ginselen dan de vier genoemde voortdu
rend om de hoek kijken. Bij voorbeeld 
vrijheid (emancipatie, 19) en gelijkheid 
(gelijke kansen, 26)! 

V erlichte filosofie en christelijke levens
overtuiging 
Een en ander mag ons niet verbazen. 
Historisch beschouwd, zijn liberalisme en 
socialisme beide geworteld in de filosofie 
van de Verlichting, die 'vrijheid, gelijk
heid en broederschap' (solidariteit) in 
haar vaandel geschreven had. En deze 
verlichte beginselen zijn in de 18e eeuw 
niet zomaar uit de heme! komen vallen, 
maar moeten gezien worden tegen de 
achtergrond van een eeuwenlange katho-
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lieke en protestants-christelijke denktradi
tie, een religieuze traditie, die vrijheid ver
stond als beschikbaarheid voor God 
(Gabriel Marcel) en die gelijkheid en 
broederschap praktizeerde binnen katho
lieke kloosterorden dan wei, op geheel 
andere wijze, binnen protestants-presby
teriale kerkstructuren. 
Deze christelijke traditie was in de 18e 
eeuw sterk geseculariseerd. De bedoelde 
beginselen konden in die roerige tijd dan 
ook gemakkelijk worden aangegrepen 
door allerhande humanistische geestes
stromingen en voorzien van een nieuwe 
ideologische en politieke lading. Die 
nieuw bezielde beginselen zijn dan ook 
richtinggevend geworden voor liberalisme 
en socialisme beide. Ondertussen is van 
christelijke zijde de claim op vrijheid, ge
lijkheid en broederschap, God zij dank, 
nooit geheel verloren gegaan. Hoe zou 
het ook anders kunnen waar mensen zich 
noemen naar Hem wiens naam Bevrijder, 
wiens faam volstrekte solidariteit is. 
Ik wil maar zeggen, de politieke strijd is 
wel een strijd om beginselen, in onze 
geestelijk op drift geraakte wereld zelfs 
meer dan ooit, maar deze strijd ontaardt 
in een spiegelgevecht zodra partijen zich
zelf en anderen vastpinnen op enkele 
grondbeginselen, laat staan op kembe
grippen. Slogans zoals 'Het liberalisme 
gaat uit van vrijheid, het socialisme van 
gelijkheid en de christen-democratie van 
broederschap', mogen het wellicht goed 
doen op verkiezingsbijeenkomsten van 
het CDA, ze zijn als vuurwerk, verblin
dend maar niet verhelderend. Geen partij 
heeft het exclusieve recht om vrijheid, ge
lijkheid of broederschap te claimen. Ook 
kan geen politieke richting gerechtigheid, 
gespreide verantwoordelijkheid, solidari
teit of rentmeesterschap monopoliseren. 
Want de kernvraag is hoe politieke par
tijen die levensbeschouwelijke stromingen 

:l J. Klapwijk, 'Op zoek naar het mensbeeld van liberalisme, socialisme en christen-democratie', 
in: Honderd jaar AR-Partij; Bezinning en Perspectief; T. Wever. Franeker, 1979, p. 68-77. 
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in ons volk vertegenwoordigen aan vrij
heid en gelijkheid, maar bijv. ook aan be
ginselen als gerechtigheid. gespreide 
verantwoordelijkheid en wat dies meer zij 
een eigen diepgang geven vanuit haar 
visie op mens en maatschappij. 
Beginselen kun je met andere woorden 
niet maar in enkele woorden of begrippen 
vangen, omdat het geestelijke drijfkrach
ten zijn die veeleer ons gevangen houden. 
Het socialisme is maar niet een sociale 
en politieke theorie, het is tevens een alles 
doordringende levensovertuiging. Ook het 
liberalisme is meer dan een economische 
en politieke leer, het wordt door een 
Ievensovertuiging gedragen. Het socialis
tische Beginselprogramma van Nauta en 
en de zijnen en het Liberaal Manifest van 
Geertsema c.s. maken dit op niet mis te 
verstane wijze duidelijk. Het ware mij 
dierbaar geweest als het CDA haar le
vensovertuiging, haar mens- en maat
schappijvisie, ook op zo'n overtuigende 
wijze voor het voetlicht had gebracht. In 
een beginselprogram moeten geen wazige 
waarden worden opgesomd, maar visies 
worden geprofileerd. Het begin van een 
beginsel is een levensovertuiging. 

Gespreide verantwoordelijkheid? 
Laat ik het bovenstaande proberen te ver
duidelijken aan de hand van wat in het 
Program genoemd wordt 'gespreide ver
antwoordelijkheid'. Het gaat hier inder
daad om een politiek beginsel. Niet omdat 
aile verantwoordelijkheden in de samen
Ieving in marxistische trant als politieke 
verantwoordelijkheden geoormerkt moe
ten worden, maar omdat met name in de 
huidige maatschappelijke ontwikkeling die 
steeds meer totalitaire trekken gaat ver
tonen, de overheid als onderdeel van haar 
rechtstaak de publieke voorwaarden moet 
scheppen voor een brede, gespreide ver
antwoordelijkheidsbeleving. Toch is het 
m.i. voor de onbevangen lezer van het 
Program allesbehalve duidelijk wat nu 
nader onder deze 'gespreide verantwoor-
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delijkheid' verstaan moet worden. We 
hoorden reeds dat het hier gaat om een 
'structuurbeginsel voor de inrichting van 
onze samenleving' (23). Maar welke visie 
gaat hierachter schuil? Men kan er m.i. 
nog alle kanten mee uit. Men kan bijv. 
denken aan een maatschappij beschouwing 
die uitgaat van de leer van soevereiniteit in 
eigen kring, of van het beginsel van 'sub
sidiariteit' of van de idee van 'functionele 
decentralisatie', opvattingen die gehuldigd 
zijn of worden respectievelijk in protes
tantse, katholieke en socialistische kring. 
In zulke opvattingen gaat het niet maar 
om theoretische hulpmiddelen, zoals som
migen wel beweren, er treden levensbe
schouwelijke of, zo men wil, wijsgerige 
visies in naar voren over aard en verband 
van de structuren in de samenleving. Met 
behulp van dit soort van beschouwingen 
wordt bijv. aangegeven op welke gronden 
en in welke mate overheidsingrijpen in de 
sociaal-economische sector gerechtvaar
digd is: een punt waarover kabinetten 
kunnen struikelen. Er staat dus nogal wat 
op het spel als het gaat om de strekking 
van 'gespreide verantwoordelijkheid'. 
N u kan ik, tussen de regels doorlezend, 
wel vermoeden waar de affiniteiten van het 
CDA-program zo ongeveer zullen liggen. 
Tegelijk constateer ik dat de tekst op zich 
genomen, weinig klaarheid verschaft. In
tegendeel, als het bijv. gaat om de be
voegdheid van de staat en de legitimatie 
van overheidsingrijpen, worden de gren
zen soms zeer strikt gesteld, soms ook 
zeer ruim getrokken (zie vervolg). Een 
oorspronkelijke verscheidenheid van so
ciale kringen, een subsidaire verantwoor
delijkheid van verbanden, ja ook de idee 
van 'decentralisatie' van de eenheidsstaat 
(17): het lijkt allemaal bij tijd en wijle 
afgeleid te kunnen worden uit het ene 
structuurbeginsel van gespreide verant
woordelijkheid. 
Trouwens, is met 'gespreide verantwoor
delijkheid' wel een structuurbeginsel be
dodd? Ook allerlei andere zaken worden 
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ermee in verband gebracbt, zoals in
spraak, medezeggenscbap, democratise
ring (24-26). Onlangs scbreef J. van 
Putten (Trouw, 01-04-82), dat wat 'sprei
ding van macbt' beet in bet PvdA-jargon 
'gespreide verantwoordelijkheid' beet in 
bet spraakgebruik van het CDA. Ik kan 
hem eigenlijk geen ongelijk geven. Maar 
bet profiel van bet CDA, tocb al grauw 
genoemd, wordt er niet beter op. 
Als bet de opstellers zo uitkomt, wordt 
'gespreide verantwoordelijkbeid' ook nog 
in verband gebracht met 'levensbeschou
welijke pluriformiteit' (24). Op grond 
biervan keert bet Program zicb bijv. tegen 
de commerciele vervlakking in de massa
media en pleit bet voor 'een meer ge
spreid, een meer pluriform aanbod' (24). 
Dat laatste is natuurlijk zeer terecht, want 
wij zullen elkaars levensovertuiging moe
ten respecteren. Gelet evenwel op de fel
heid waarmee politieke partijen elkaar in 
verkiezingstijd te lijf gaan - ook bet CDA 
draagt biertoe de nodige steentjes bij -
beb ik daar nog nooit 'gespreide verant
woordelijkheid' achter gezocht. In de 
geesteiijke verdeeidheid van ons voik 
komt m.i. eerder een grote nood dan een 
grote deugd te voorschijn, laat staan een 
beginsel. 

Gerechtigheid? 
Ik deei wei de mening van de program
commissie dat gerechtigheid leidend be
ginsei ('hoofdmotief', 16) is voor het over
beidsoptreden, ai spreek ik zelf Iiever van 
recht. Want juist het woord 'gerecbtig
beid' wekt naar mijn gevoeien veel te 
hoge verwachtingen ten aanzien van de 
roeping van de overheid. Het woord ge
rechtigheid wordt door christenen, ook 
binnen het CDA, zo spoedig gebezigd in 
de zin van bijbelse gerechtigheid. Dan 
komen er reminiscenties bij je hoven aan 
de messiaanse koning in Psalm 72 ('Hij 
richte uw voik met gerechtigbeid') en aan 
bet messiaanse rijk in 2 Petrus 3 ('Wij 
verwacbten . . . een nieuwe aarde waar 
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gerecbtigbeid woont'). En vervolgens 
dringt de vraag zich op: Is de overheid 
geroepen, gehouden of ook maar bij be
nadering in staat gerechtigbeid te betracb
ten in deze voile, bijbelse zin dat alles 
'terecht' komt, dat iedereen aan zijn recbt 
of aan haar trekken komt? 
Op dit punt antwoord ik met een bart
grondig neen. En dat antwoord is gewor
teld in bet besef dat bijbeise gerecbtigheid 
geschonken en aanvaard wordt in geloof 
(Rom. 10), dat de overheid daarentegen 
het recht moet opieggen, desnoods met 
geweid moet afdwingen en dat in een zeer 
beperkte mate en in een zeer gebrekkige 
vorm. In een democratische rechtsstaat 
zai recbt en wet altijd tot op grote hoogte 
een weerspiegeiing en mengeiing zijn van 
wat zich aan tegenstrijdige rechtsopvat
tingen in de samenieving voordoet. Reeds 
hierom is er een oneindige afstand tussen 
stateiijk recht en bijbelse gerechtigheid. 
Bovendien Iijkt bet onderscheid van recht 
en (bijbelse) gerechtigbeid voort te vioeien 
uit bet structuurbeginsei van 'gespreide' 
verantwoordeiijkheid. 'Zaiig die hongeren 
en dorsten naar gerechtigbeid' zegt Jezus 
(Mattb. 5:6), maar bet zou een grandioze 
misvatting zijn te menen dat de statelijke 
overheid hierin ook maar bij benadering 
zou kunnen voorzien en zij baar verant
woordelijkheid te dezen niet deeit met 
andere overheden in andersoortige ver
banden ( ouders en opvoeders, leiding
gevenden in de culturele en industriele 
sector enz.), om van de persooniijke ver
antwoordelijkheid van ieder van ons nog 
maar te zwijgen. 
Het beginseiprogram benadrukt m.i. dan 
ook terecht dat bet de taak van de over
heid is om bet geidende recbt te bandba
ven en uit te bouwen en dat het voorts 
ook onderdeel van haar rechtstaak is om 
de pubiieke voorwaarden te scbeppen 
voor de verantwoordelijkheidsbeleving in 
andere verbanden (16). Niet minder maar 
ook niet meer. De oneindige afstand tus
sen politiek ideaal en de verwacbting van 
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het Rijk van gerechtigheid moet inder
daad scherp in de gaten gehouden wor
den, willen we ons niet aan politieke dag
dromerijen en aan messiaanse utopieen 
te buiten gaan. Zou men in zijn streven 
naar 'gerechtigheid' verder willen - en 
in tijden van economische schaarste en 
maatschappelijke crises liggen de kansen, 
de verleidingen en de excuses voor on
geremde politieke bedilzucht natuurlijk 
voor het oprapen - dan is geen recht maar 
onrecht in de zin van gewetensdwang, ge
dragsmanipulatie en uitgeloogde verant
woordelijkheid het gevolg. In dezen heb
ben christen-democraten net zo min scho
ne handen als andere politici. 
En weer denk ik, wat nodig is is een staat
kundige visie. Want ook met het beginsel 
van gerechtigheid kun je, op zich gena
men, alle kanten uit. Het CDA-program 
geeft daar helaas nog heel wat blijken 
van. Waar blijft bijv. de beperktheid in de 
verantwoordelijkheid van de overheid als 
zonder meer wordt uitgegaan van 'haar 
zorg voor de ontwikkeling van de samen
leving als geheel' (33)? Hoe zijn de ver
antwoordelijkheden verdeeld als voort
durend 'geswitchd' wordt van de taak 
van de overheid naar de plicht van de 
samenleving (18) en dan naar al datgene 
wat 'wij' (?) moeten doen vanuit 'onze 
opdracht' (27, 33). 
Regelmatig vindt men in het Program 
ontboezemingen als deze: 'Maar als wij 
ons er niet goedkoop van af willen rna
ken, dan zullen wij op zoek moeten gaan 
naar de oorzaken van deze verschijnselen 
en ook deze oorzaken moeten aanpakken. 
En dan stuiten wij op zaken als eenzaam
heid, verwaarlozing, sociale aanpassings
moeilijkheden, kansarme situaties, extra 
risico's lopende groepen en zo meer' (30). 
De kernvraag is natuurlijk hoever hierin 
nu de taak van de overheid reikt. Die 
vraag wordt niet beantwoord. De pro
gramcommissie kent slechts 'zorg over 
het verenigen van een op centraal over
heidsniveau geplande verzorgingsstaat en 
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het instandhouden van een politieke de
mocratie' (28). Mij baart de centraal ge
plande verzorgingsstaat op zich al zorgen. 
Bijna evenveel zorgen als de tegenhanger 
die hij onvermijdelijk oproept: de staat 
als optelsom van gei'ncorporeerde zelf
zucht. 

Solidariteit en rentmeesterschap? 
Deze zweverigheid in uitgangspunt keert 
terug bij de twee nog niet besproken be
ginselen, te weten de norm van solidari
teit als maatgevend voor ontwikkelings
samenwerking en sociale zekerheid en de 
norm van rentmeesterschap als maatge
vend voor economie- en wetenschapsbe
leid. 

Het komt me voor dat solidariteit in 
eerste instantie een zedelijk, rentmeester
schap in eerste instantie een economisch 
beginsel is. De kernvraag wordt dan hoe 
een overheid die het publieke recht of, 
zo men wil, de gerechtigheid als leiding
gevend beginsel heeft, zich ook aan deze 
overige beginselen gelegen laat liggen. 
Simpeler gezegd, wat is de politieke 
relevantie van solidariteit en rentmeester
schap? 

Deelt men echter gerechtigheid, solidari
teit, rentmeesterschap enz. op over ver
schillende sectoren van het overheidsbe
leid en over verschillende hoofdstukken 
van een beginselprogram, zoals de op
stellers gedaan hebben, zonder zich over 
de vraag te buigen hoe solidariteit en rent
meesterschap binnen de politiek, dus als 
een vraagstuk van publieke gerechtigheid, 
gestalte kunnen krijgen, dan is in beginsel 
het einde van de politieke interventie 
zoek. De schrijnende sociale nood in onze 
wereldsamenleving, ten dele een brood
vraag ten dele een zinvraag, lokt dan 
vooral in de sfeer van het subsidie- en 
welzijnsbeleid een overheidsoptreden uit 
dat geen grenzen meer kent behalve dan 
de harde waarheden van een inkrimpende 
gasbel en van knoeiende, onwillige be-
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lastingbetalers: karikatuur van alle waar
achtige solidariteit. 

Tot slot 
Ik moet het hierbij Iaten. Ik herhaal nog
maals wat ik in het begin heb opgemerkt. 
Er is metterdaad heel wat in het Program 
neergeschreven dat mij bijzonder aan
spreekt (zolang ik tenminste afzie van de 
warrige stijl van het stuk). Het Program 
komt voort uit een diepe verontrusting 
over de nood van deze wereld. Het gaat 
concreet in op de vragen van oorlog en 
vrede, van rijkdom en armoede, van on
recht in allerlei vorm. Het pleit bovendien 
voor principiele politiek. Het zoekt een 
authentiek christelijke benadering, die 
kritisch keurt en haaks staat op de hui
dige maatschappelijke ontwikkelingen 
(23, 36). Gelet op de gigantische proble
men van onze tijd, de zuigkracht van de 
publieke opinie en de smalle marges van 
het politieke handelen getuigt een derge
lijke aanpak van moed. 
Zo'n benadering doet echter zichzelf 
tekort, zo heb ik in het bovenstaande 
willen aantonen, als ze hierbij de moei
zame vraag naar een christelijke staats
en maatschappijbeschouwing open laat 
of, beter gezegd, wanneer ze deze vraag 
reduceert tot de vraag naar een viertal 
normatieve beginselen, waarvan boven
dien de politieke omlijndheid meerrnalen 
zoek is. Want dan dreigt de politiek zich-

zelf te overbieden. Dan dreigt het CDA 
zijn (politieke) beginselen op te hemelen 
tot algemene orientatiepunten van de 
wereldsamenleving als geheel, zoals in 
het slotwoord nog eens expressis verbis 
wordt gedaan (36). 
Op het internationale symposium van de 
honderd-jarige AR-Partij, in 1979 te 
Noordwijk gehouden, heeft de christen
democratische politicoloog Roberto 
Papini uit Triest de stelling naar voren 
gebracht dat de sociale doctrine van de 
Kerk een identiteitscrisis doormaakt en 
dat ze zich voorshands beperkt tot alge
mene ethische beginselen. Hij merkte in 
dit verband ook op dat deze crisis niet los 
gezien kan worden van de identiteitscrisis 
van de christen-democratische beweging 
als geheel. En hij voegde hieraan toe: 
'Christen-democratische partijen ... heb
ben gedaan alsof ze het probleem niet 
zagen en zich eenvoudig beperkt tot het 
zwijgen erover 4. 

Zwijgt het CDA-program waar het eigen
lijk had moeten spreken? En is het zo 
zelf een teken van de genoemde identi
teitscrisis? De vraag stellen is de vraag 
beantwoorden. Of niet? Soms valt een 
visitekaartje tegen en valt de visite mee. 

4 R. Papini, 'De identiteit van de christen-democratie', in: AR-Staatkunde 49 (1979), p. 266. 
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