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Ik beperk mij bewust tot de binnenlandse 
problematiek en spreek niet over de inter
nationale ontwikkelingen, hoewel daarover 
het nodige te zeggen zou zijn geweest. Ik 
beperk mij thans echter tot de binnenlandse 
problematiek, en daarbinnen: de ordenings
problematiek: taakverdeling tussen overheid 
en maatschappelijke organisaties in het 
spanningsveld van individualisering en soli
dariteit, omdat ik dat het belangrijkste the
ma voor de politieke ontwikkelingen in de 
jaren tachtig acht en ook omdat dat gele
genheid geeft om op dit symposium aan
dacht te besteden aan het meest recente 
geschrift van de scheidende directeur. 

De afgel~pen tien jaar 

Christen-democraten zijn de jaren tachtig ingegaan 
met de wens om meer gespreide verantwoordelijkheid 
te bewerkstelligen. Dit betekende dat mensen binnen 
hun organisaties met de problemen van de komende 
jaren zouden moeten leren omgaan, zowel op het vlak 
van de solidariteit als in de omgang met het natuur
lijk leefmilieu. De verantwoordelijkheid van besturen 
en leden van maatschappelijke organisaties zou moe
ten worden vergroot en problemen zouden minder 
werktuiglijk op de tafel van de overheid moeten wor
den gedeponeerd. 

Een minder centrale en meer gespreide verantwoor
delijkheidsbeleving. Dat is nog niet in alle opzichten 
gebeurd. Het sociale zekerheidsstelsel is veranderd, zij 
het dat daarbij naar mijn mening mede door de wijze 
waarop EG-richtlijnen zijn toegepast, minder van de 
beoogde resultaten is gerealiseerd dan uit 
christen-democratisch oogpunt wenselijk was. Het 
sociale zekerheidsstelsel is in belangrijke mate een op 
individualisering gebaseerd systeem geworden. Het 
Westduitse stelsel kent bijvoorbeeld een hogere werk
loosheidsuitkering voor mensen met kinderen. Daar 
wordt in het verzekeringsstelsel zelf meer rekening 
gehouden met draagkracht van huishoudens dan in 
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Nederland, waar de overheid de kinderbijslag betaalt. 
Mij dunkt dat een door sociale partners beheerd 
stelsel ook solidariteit moet behelzen, dat wil zeggen: 
rekening houden met de draagkracht van huishoudens. 

Het toegroeien naar een verantwoordelijke samen
leving, is in zekere zin wel van start gegaan, maar is 
bepaald nog niet voltooid. Bijvoorbeeld de tripartise
ring van het bestuur over de arbeidsvoorziening is een 
belangrijke stap in die richting. Ook de plannen tot 
herstructurering van de volksgezondheid en de volks
huisvesting bieden mogelijkheden om maatschappelijke 
organisaties, zoals ziekenfondsen en woningbouw
verenigingen weer meer verantwoordelijkheden te 
geven. Die plannen zijn in de uitvoeringsfase. 

Wij stuiten daarbij evenwel op het vraagstuk van 
individualisering en solidariteit. Taken kunnen alleen 
aan deze organisaties overgedragen worden als zij een 
bevredigende mate van maatschappelijke solidariteit 
betrachten. Het CDA lijkt terzake wat meer vertrou
wen in het maatschappelijk middenveld te hebben dan 
PvdA en VVD. Dat heeft alles te maken met het 
vertrouwen in organisaties die méér beogen dan alleen 
botte belangenbehartiging van hun leden. Om die 
belangenbehartiging in te kaderen in een breder 
maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef behoeven 
zij een eigen cultuur, die hen daartoe oproept. Een 
corporate identity zegt men thans in het bedrijfsleven. 
En de Raad voor het Jeugdbeleid wil idolen zoals 
Ruud Gullit voor dit karretje spannen. 

Individu of gemeenschap 

Tussen het wetenschappelijk bureau van D66 en het 
wetenschappelijk instituut voor het CDA ontplooit 
zich thans een polemiekje over de werkelijke bedoe
lingen van de oude Kohnstamm. Daarbij doet zich het 
vraagstuk voor wie nu het beste begrepen heeft wat 
de grote vrijzinnig-democraat voorhad met zijn betoog 
over een op diepere dynamiek genspireerde individue
le keuze voor deelname aan sociale verbanden. Inte
ressant is het om te zien dat deze zelfde vraag ook 
aan de orde was in het debat tussen Van Doorn en 
Oostlander tijdens het symposium 'De liberale speur
tocht voortgezet' waarover de Teldersstichting recent 
zijn negenenzestigste geschrift uitbracht. Terwijl ook 
Paul Scheffer het probleem van de ontzuilde burger 
als een serieus vraagstuk aan de orde stelt binnen de 
PvdA. 

Ik proef terzake wel een verschil tussen de benade
ring van de vandaag scheidende directeur en zijn 
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partijgenoten leekei en Klijnsma in het december
nummer van Idee'66 en de opvattingen die in de 
Teldersstichting leven. In beide gevallen gaat het om 
vrijheid van keuze voor het individu om al of niet 
deel te nemen aan maatschappelijke verbanden. In 
wezen is dit de benadering van het 'Contrat Social'. 
Daarin komen beide overeen. 

Bij D66 proeft men vervolgens echter zorg over de 
vraag of dit contract tot solidariteit zal leiden tussen 
de mensen. Men heeft een verwachting van de posi
tieve vrijheid die in gemeenschap verwerkelijkt wordt. 
De VVD volstaat met de constatering dat vrije keu
zen van individuen via een soort marktwerking vanzelf 
tot het beste maatschappelijk resultaat zullen leiden. 
Als dat geen solidaire resultaten zijn, dan zij dat zo. 
De PvdA acht de solidariteit nog het meest in veilige 
handen bij de overheid.Alle drie partijen zetten hun 
opvatting af tegen een benadering die het CDA vol
gens betrokkenen zou hebben en die neer komt op 
het conserveren van een maatschappelijk middenveld 
dat gebaseerd is op keuzes van mensen uit de vorige 
eeuw. 

Ik meen dat aldus een karikatuur van de christen
democratische maatschappijvisie gegeven wordt. Be
halve wetenschappelijk onjuist is deze karikatuur ook 
schadelijk voor de politieke samenwerking, die in ons 
land nu eenmaal nodig is tussen politieke partijen ook 
al verschillen zij fundamenteel in hun maatschappij
visie. Ik sta hier zo uitdrukkelijk bij stil omdat Erik 
van der Hoeven in het genoemde nummer van 
Idee'66 zijn opvattingen inzake de visie van het CDA 
op mensen en hun maatschappelijke verbanden naar 
voren brengt met het oog op een nieuwe pacificatie, 
en wellicht een nieuwe coalitie tussen het CDA en 
D66. De laatste peilingen van de electorale voorkeur 
neigen inderdaad naar een midden-meerderheid, beide 
partijen hebben volgens deze peilingen samen meer 
dan zeventig zetels. Dat maakt een debat tussen ons 
alleen maar pikanter. 

Soevereiniteit in eigen kring 

Een goed compromis vergt op de eerste plaats een 
buitengewoon scherp zicht op de werkelijke bedoelin
gen van de ander. Vruchtbare compromissen komen 
anders niet tot stand. Om te beginnen wil ik het 
beeld rechtzetten dat van het CDA leeft: het gaat ons 
niet om het conserveren van organisaties waarvoor 
mensen in de vorige eeuw keuzen hebben gemaakt. 
Dat dat onjuist is blijkt enerzijds uit het feit dat wij 
opkomen voor maatschappelijke verbanden die stam
men uit de eerste eeuw, zoals de kerk; ja, zelfs ko
men wij op voor verbanden die nog ouder zijn, zoals 
het gezin. Anderszijds zit er in de visie op de verant
woordelijke samenleving wel degelijk ontwikkeling in 
de te beschermen verbanden: waar in de middel
eeuwen de gilden een belangrijke rol speelden in 
christelijke visies op de maatschappij, zijn dat thans 
de sociale partners. 

Door het CDA gesteunde wetgeving als de Om
roepwet en de onderwijswetgeving biedt ten principale 
opening voor nieuwe stromingen of richtingen die 
zendtijd willen of scholen willen oprichten. En daar-
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van wordt ook feitelijk gebruik gemaakt door bijvoor
beeld jonge omroepen als TROS, EO en Veronica en 
door nieuwe schooltypen als de Vrije School. Ten
slotte steunt het CDA ook bijvoorbeeld de milieu
beweging als een wezenlijk onderdeel van het maat
schappelijk middenveld. Van protectie van het be
staande is dus geen sprake. Evenmin betreft het uit
sluitend organisaties op godsdienstige grondslag, zoals 
in de tijd van de verzuiling. Die verwijten snijden 
geen hout en staan een compromis tussen bijvoor
beeld D66 en het CDA alleen maar in de weg. 

Wat wèl essentieel is in de visie op de verantwoor
delijke samenleving is de kwalitatieve verscheidenheid 
van maatschappelijke verbanden. Voor christendemo
craten behoren culturele organisaties niet gedomineerd 
te worden door rendementsoverwegingen. Niet het 
economische aspect kwalificeert omroep, onderwijs en 
cultuur, maar de geestelijke vrijheid. Het economische 
aspect is een wezenlijk, maar ondergeschikt aspect. 
Hetzelfde geldt voor de volksgezondheid: niet de winst 
is bepalend voor het succes van een ziekenhuis, maar 
goede gezondheidszorg. 

Die verbanden kennen dus een eigen corporate 
identity, een eigen kwalificerend aspect. In die zin zijn 
zij voorgegeven aan de individuele voorkeuren van 
mensen en wil het CDA hen beschermen tegen men
sen die zich ten opzichte van zulke organisaties uit
sluitend als betalend consument willen opstellen. Wie 
lid wordt van een vakbond aanvaardt in de christen
democratische visie ook het solidariteitsaspect dat ten 
grondslag ligt aan de belangenbehartiging van de 
bond. Het gaat niet alleen om het eigenbelang in de 
arbeidsvoorwaarden, maar ook om het belang van hen 
die buiten het arbeidsproces zijn geraakt. 

In de leer van de soevereiniteit in eigen kring komt 
de soevereiniteit toe aan dit kwalificerend aspect van 
een maatschappelijk verband. Het CDA acht het de 
taak van de overheid om rechtsbescherming te bieden 
aan de mo"gelijkheden om dit kwalificerende aspect, 
deze corporate identity, gestalte te geven. Die mag 
niet overwoekerd worden, niet door economische 
machten, maar bijvoorbeeld ook niet door de kerk. 
De scholen in Limburg zijn niet soeverein in eigen 
kring, als de bisschop daar de dienst uitmaakt. 

Dit aspect van de christendemocratische maatschap
pijvisie verdient naar mijn smaak beter onderscheiden 
te worden in de analyses van zowel Erik van der 
Hoeven, als van Paul Scheffer van de Wiardi Beck
manstichting. Ook hij verwart soevereiniteit in eigen 
kring met verzuiling. Over deze verwarring wil ik na 
vanmiddag niets meer horen. Vanuit een waarheids
getrouwe beeldvorming over en weer kunnen wij dan 
zinvol discussiëren over de mogelijkheden van politie
ke samenwerking. En dat is op zichzelf al moeilijk 
genoeg. 

Drijfveer voor sociale participatie 

Kohnstamm was van mening dat individuen uit vrije 
keuze aansluiting bij maatschappelijke verbanden 
moesten kunnen zoeken. Ik heb al gezegd dat het 
CDA die mening ook is toegedaan, hoewel dat bij
voorbeeld ten aanzien van het gezin niet mogelijk is. 
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Dat is een paradox in het denken van Kohnstamm, 
waar Erik van der Hoeven al eens een verzachtend 
voorstel over gedaan heeft door tenminste de kinder
bijslag dan rechtstreeks aan de kinderen uit te beta
len. Ten principale lost dit het vraagstuk van de 
vóórgegevenheid van maatschappelijke verbanden, 
vóórdat er individuele keuzen gemaakt kunnen wor
den, niet op. Volstrekte individuele keuzevrijheid zal 
altijd een academische wens blijven. Veel interessanter 
vind ik daarom de vraag waarom mensen zich bij 
maatschappelijke verbanden aansluiten. Het zal moe
ten gaan om het je thuisvoelen in dat verband, het 
zal moeten aansluiten op je behoeften. Terecht con
stateert Van der Hoeven in Idee66 dat D66 een 
nadere studie moet maken van het mensbeeld dat aan 
de politiek van D66 ten grondslag moet liggen. 

Christen-democraten onderscheiden daarbij in de 
mens een groot aantal talenten, die op onderscheiden 
levensterreinen tot ontplooiing moeten kunnen komen. 
Vanuit deze talenten komen de kwalificerende aspec
ten van de maatschappelijke verbanden voort. En 
omdat deze talenten, waaronder economische, artistie
ke, zorgende en ook religieuze talenten, tot ontplooi
ing moeten kunnen komen mag het ene kwalificeren
de aspect ook niet heersen over het andere. Daar zit 
de samenhang tussen mens- en maatschappijvisie. 

Ik ben heel benieuwd waar het denkwerk in het 
wetenschappelijk bureau D66 op het punt van het 
mensbeeld uitkomt. Kohnstamm legde heel duidelijk 
een verbinding tussen zijn christelijk geloof en zijn 
personalistische opvattingen. Hij achtte dit een postu
laat van vóórwetenschappelijke aard, maar duidelijk is 
wel dat het tot zijn opvattingen inspireerde. Ik ver
wacht niet dat D66 zich op deze christelijke grondslag 
zal baseren, daarvoor is de partij toch teveel een kind 
van de Verlichting. Wel zit er een aanknopingspunt in 
het denken van Kohnstamm voor een maatschappij
visie die geestelijke verscheidenheid erkent. Van der 
Hoeven is daar ook konsekwent voorstander van. 

Behalve geestelijke vrijheid zou echter ook kwalita
tieve verscheidenheid van maatschappelijke sectoren 
een konsekwentie van de vrijzinnig-democratische 
opvattingen kunnen zijn. Kohnstamm gebruikte het 
begrip soevereiniteit in eigen kring om er een veel
heid van kultuurgemeenschappen in de samenleving 
mee aan te duiden. Het is mij nog niet geheel duide
lijk of hij daarin naast veelheid ook kwalitatieve ver
scheidenheid onderkende. Toch zitten er in de vrij
zinnig-democratische ideologie aanknopingspunten 
voor zo een onderscheid. Sociale volwassenheid is in 
dit concept een uitdrukking van ware vrijheid, dat wil 
zeggen een situatie waarin de mens daadwerkelijk van 
de klassieke vrijheidsrechten gebruik kon maken. Als 
men deze gedachte uitbreidt met de sociale grond
rechten, dan komt men dicht in de buurt van een 
maatschappijvisie die kwalitatieve verscheidenheid van 
levensgebieden onderkent en erkent. 

Politieke participatie 

Kohnstamm was van mening dat mensen in hun 
opvoeding een drijfveer moeten meekrijgen om van 
deze ware vrijheid een goed gebruik te maken. Als 
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goed personalist liet hij zich over de inhoudelijke kant 
daarvan niet uit. Dat moest het gezin zelf bepalen. 
Men zou die drijfveer in het algemeen echter kunnen 
omschrijven als een normatieve betrokkenheid bij de 
kwalificerende aspecten van de maatschappelijke ver
banden waarin men deze ware vrijheid beleeft. In de 
politiek noemen wij dat burgerzin. 

Ik zou deze notie ter afsluiting van mijn betoog 
eens willen toepassen op de actuele situatie waarin 
politieke partijen zich bevinden. De penningmeesters 
en de voorzitters van de vier grote politieke partijen 
in ons land zijn tot de conclusie gekomen dat de 
rijksoverheid de partijen zal moeten gaan subsidiëren. 
De aanleiding daartoe is de benarde financiële positie 
van de partijen. 

Wat zou nu de vrijzinnig-democratische opstelling 
terzake moeten zijn? Betreft het hier een klassiek 
vrijheidsrecht waarvan geen goed gebruik meer kan 
worden gemaakt op eigen kracht? Dat zou op zichzelf 
rijkssteun rechtvaardigen, zoals dat ook bij de ver
houding tussen kerk en staat het geval is. De benarde 
positie van de partijen is op zijn beurt echter een 
gevolg van het teruglopen van het aantal mensen dat 
lid is van een politieke partij. Deze terugloop gaat 
van 15 % van de bevolking in 1965 naar 4 % in 
1990. 

Ik ben van mening dat het lidmaatschap van partij
en in diskrediet geraakt omdat de burgerzin verwaar
loosd is. Kinderen leren in ons land op school zelfs 
het volkslied niet meer. Daarvoor moet je in de kerk 
of in het stadion zijn. Democratische vorming is ver
smald tot actievoeren en opkomen voor je eigen
belang. Het lijkt mij dat de partijen weer voldoende 
leden zouden moeten kunnen werven om op eigen 
kracht te kunnen bestaan. Me dunkt dat daartoe in 
de eerste plaats volksopvoeding gericht op een ster
kere burgerzin en een positieve drijfveer om lid te 
worden van een politieke partij de aangewezen weg is. 
Als nu na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 
maart het CDA en D66 samen de meerderheid van 
de stemmen halen moeten we dat op de openbare 
school maar eens gaan toepassen, voordat we hem 
privatiseren. 
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