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De tragische staat 

PROF. DR. PAUL FRISSEN 

Al in de jaren zeventig, maar sterker nog in de jaren tachtig kondigt menig au

teur het einde van de maakbaarheid, en daarmee van de paternalistische ver

zorgingsstaat, af. Toch is tegenwoordig onder het mom van optreden, handha

ven en controleren het geloof in maakbaarheid weer helemaal terug. Hierbij 

wordt voorbijgegaan aan het feit dat interventies van de staat in het maatschap

pelijke leven vaak hopeloos hun doel voorbijschieten. Zo zit de verzorgingstaat 

gevangen in een dynamiek van toenemende beleidsaccumulatie. De toenemen

de professionalisering van beleid en verzelfstandiging van maatschappelijke 

domeinen verdragen zich steeds minder met pathologische behoefte tot stu

ring en controle. Op veel terreinen (gezondheidszorg, onderwijs en sociale ze

kerheid) creëert de overheid bovendien door interventies zelf tekorten omdat 

men een gelijke verdeling van de publieke armoede prefereert boven het toela

ten van verschil. 001< het politieke relatiepatroon tussen staat en burgers ver

keert in een zorgelijke conditie die niet door lapmiddelen te verbeteren is. De 

context van verwarring, economische crisis en de dynamiek van een transnatio

nale wereld waarbinnen de nationale staat opereert maken grenzen van haar 

interventievermogen nog eens op extra pijnlijke wijze duidelijk. Veel voorstel

len voor bestuurlijke en staatkundige vernieuwing onderkennen onvoldoende 

;: de fundamentele aard van deze crisis. Volgens Frissen kunnen alleen radicale 

ontregeling, erkenning van de maatschappelijke autonomie, herwaardering 

van verschil en het opheffen van het politieke monopolie op representatie de 

staat redden. Dit perspectief op staatkundige vernieuwing vraagt om ambitieu

ze bescheidenheid. Aangezien de christen-democratie altijd al het primaat bij 

de samenleving en niet bij de politiek heeft gelegd en het liberalisme aan de 

vrijheid van de burger hecht, zou het huidige kabinet in ontregeling, vergro

ting van autonomie, en herwaardering van het verschil een mooi programma 

voor staatkundige vernieuwing kunnen zien. 

'De verzorgingsstaat is uiteindelijk een enorme regelfabriek geworden. 

Veel professionals in de uitvoering voelen zich beknot door allerlei regels. 

Om cliënten met respect te kunnen behandelen, is meer ruimte voor die 

professionals nodig zodat zij zelfbeslissingen kunnen nemen. 

Tegelijkertijd moeten we dan af van de gelijkheidsmanie. Daar is nog een 

hele kruistocht voor nodig.' 1 

Zo formuleert minister De Geus heel compact wat er met de staat aan de hand is. 
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Merl-waardig is dat 

Hij benoemt drie kernthema's: regeldichtheid, professionalisering en gelijkheids

denken. Die kernthema's wil ik met een vierde aanvullen, dat van de representa

tie. Tezamen vormen zij de markeringspunten van de tragische staat waarin onze 

staat is geraakt. Het is die tragische staat waaraan allerlei programma's voor be

stuurlijke en staatkundige vernieuwing een einde trachten te maken. Het huidige 

kabinet kent er zelfs een afzonderlijk bewindspersoon voor. 

In deze bijdrage zal ik aangeven waarom de staat van de staat tragisch is. Ik plaats 

deze tragiek vervolgens in de context van recente gebeurtenissen, de actuele fi

nancieel-economische toestand en de maatschappelijke ontwikkelingen. Die con

text maakt de tragiek extra nijpend. De meeste voornemens, plannen en ideeën 

omtrent staatkundige en bestuurlijke vernieuwing schieten dan ook tekort. Er is 

wel een perspectief. Dat is enerzijds radicaal en sluit anderzijds goed aan bij enke

le inzichten van het huidige kabinet. 

De tragiel< van de staat 

in het huidige tijds- De verzorgingsstaat verkeert al geruime tijd in crisis, als we de literatuur serieus 

gewricht alom het nemen. Al in de jaren zeventig. maar sterker nog in de jaren tachtig, kondigt me-

verhaal van de nig auteur het einde van de maakbaarheid en daarmee van de paternalistische 

maal<baarheid te verzorgingsstaat af. Merkwaardig is natuurlijk dat in het huidige tijdsgewricht 

beluisteren valt. alom het verhaal van de maakbaarheid te beluisteren valt. Niet in die tenninolo

gie overigens. Maar de staat moet optreden, handhaven, controleren.2 De instru

menten die daarbij horen lijken een revival van de maakbaarheidsideologie in te 

luiden: centralisatie. planning en contro!, VBTB. en afrekenen. En op lokaal ni

veau zien we een verheerlijking van de uitvoering en de frontlijnambtenaar. Het 

terrein van de veiligheid loopt voorop. 
Als in een samenleving de ritualisering toeneemt. wijst dat antropologisch op een 

diepe crisis. Als de betekenissen niet meer vanzelfsprekend zijn. intensiveren we 

de regendansen. De crisis van de verzorgingsstaat is een tragische. zoals in de 

Griekse tragedie de held onafWendbaar het noodlot tegemoet gaat. 

De tragiek bestaat uit vier aspecten. 

Regeldichtheid 
Door de continuïteit van beleidsambities en door de geschiedenis van beleidsaccu

mulatie3 is de regeldichtheid zeer omvangrijk. De gevolgen daarvan zijn bekend: 

contradictoire regelsystemen, onbedoelde en ongewenste effecten, en gebrekkige 

handhaving. Maatschappelijk gevolg daarvan is een verzwakte legitimiteit van wet

en regelgeving en daarmee van de staat. Bijkomend probleem is de dubbelzinnige 

opvatting onder burgers: scherpe handhaving bij de ander en liberaal gedogen in 

de eigen situatie. Enerzijds zijn de verwachtingen van de samenleving fors geste

gen. mede vanwege het zichtbare succes van de verzorgingsstaat. anderzijds ver

wacht cle gedekoloniseerde burger4 een terugtredende en bescheiden staat. 
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Het paternalistische ethos van de verzorgingsstaatSleidt tot veel en complex be

leid. De beschikbaarheid van informatietechnologie en de voortschrijdende pro

fessionalisering maken een toegenomen complexiteit van regelsystemen boven

dien mogelijk. Tegelijkertijd leidt het ethos van de verzorgingsstaat tot een bijna 

pathetische angst voor ongewenste gevolgen. Niet alleen wordt er vooraf omvang

rijk geïntervenieerd, maar ook wordt er achteraf ingrijpend gecontroleerd en ge

compenseerd. Het is de bekende valkuil van de verzorgingsstaat. Burgers worden 

ondersteund om hun zelfstandigheid te vergroten, maar worden tegelijkertijd be

hoed voor de mogelijke ongewenste uitkomsten van die zelfstandigheid. Daarvoor 

zijn soms nog meer regels nodig dan voor de ondersteuning. De legitimiteitspro

blemen zijn navenant. 

Professionalisering en verzelfstandiging 

De dienaren van de staat zijn geprofessionaliseerd. Dat is het klassieke fenomeen 

van de tovenaarsleerling. De politiek heeft baat bij steeds professionelere beleids

uitvoering en creëert daarmee een bureaucratie die niet meer in klassieke com

mand and control stijl te besturen is. Hoe luider getamboereerd wordt op het poli

tieke primaat, hoe evidenter het verlies ervan. Statelijke organisaties krijgen, net 

De politiel<e institu- als private, een meer horizontaal netwerkkarakter6 . Dat sluit goed aan bij patro-

tie lijkt op de be- nen van maatschappelijke verzelfstandiging die door het succes van de verzor-

zorgde ouder die gingsstaat zijn bevorderd. In allerlei beleidsvormingsprocessen zien we succesvol-

het kind volwassen Ie verbindingen tussen een professionele bureaucratie, maatschappelijke 

weet, maar nog verbanden en mondige burgers. Netzoals in nieuwe vormen van verantwoording 

steeds terverant- rondom zelfstandige uitvoeringsorganisaties. In de relatie tussen professionals en 

woording roept. cliënten is onderhandeling de dominante gedragsmodus - ten positieve en ten ne

gatieve. Dat betekent dat relaties tussen staat en samenleving horizontaler wor

den en dat vergelijkbare vormen van legitimiteit ontstaan. Tegelijkertijd ontstaat 

er erosie van legitimiteit omdat het conflict dichtbij de onderhandeling ligt en 

omdat de politieke onderdelen van de staat nog steeds primair verticaal opereren. 

Ook hier is er sprake van tragiek. De politieke institutie lijkt op de bezorgde ouder 

die het kind volwassen weet, maar nog steeds ter verantwoording roept. Soms past 

dan ironie: het kind weet wel beter en verstrekt onschuldige informatie. Vaker is 

er reden tot zorg: de ouder houdt een pathologische behoefte tot sturing en con

trole. 7 

Gelijkheidsdenken 

Op veel maatschappelijke terreinen - gezondheidszorg, onderwijs, sociale zeker

heid - is gelijkheid nog immer norm en zijn verschil en ongelijkheid ongewenst. 

Hoewel op andere terreinen rijkdom niet langer verborgen hoeft te blijven, is suc

cessiefvertoon ervan nog steeds cultureel ongepast.8 De calvinistische geneigd

heid tot (middel)matigheid verbindt zich nog vaak met sociaal-democratische ge

lijkheidsdrang. Officieel is er de ideologie van de gelijkwaardigheid en de gelijke 
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PoJitiel{e interven

ties zijn van tekor

ten (in zorg. in on

derwijs. in ruimte. 

in huisvesting) eer

der de oorzaak dan 

dat ze oplossingen 

kunnen brengen. 

kansen. de beleidswerkelijkheid laat een nadruk op gelijkheid van uitkomsten 

zien. Vaak betekent dat een regime van aanbodregulering vanwege vooronderstel

de schaarste en de onwenselijkheid van ongelijke uitkomsten. Zo creëert de ver

zorgingsstaat als vanzelf, maar onbedoeld, tekorten. Politieke interventies zijn 

van die tekorten (in zorg, in onderwijs, in ruimte, in huisvesting) eerder de oor

zaak dan dat ze oplossingen kunnen bieden. De gedachte dat een royale aanwen

ding van private middelen het publieke domein zou kunnen versterken is in een 

gelijkheidsideologie onverdraaglijk. omdat private middelen ongelijk zijn ver

deeld. Het ressentiment prefereert een gelijke verdeling van publieke armoede. 

Zelfs bij ontstentenis van sociaal-democraten in de regering blijft het gelijkheids

denken hardnekkig. 

Representatie 
Ook het politieke relatiepatroon tussen staat en burgers - de representatie - ver-

keert in een zorgelijke conditie. In de eerste plaats heeft dat te maken met de 

functieverschraling van de politieke partij. Deze kent van oudsher vier functies: 

de organisatie van een maatschappelijk belang; de articulatie van politieke begin

selen; de formulering van politieke programma's; en de selectie van politieke 

functionarissen. Tussen partijen en maatschappelijke belangen zijn de relaties 

verzwakt, enerzijds door de verzelfstandiging van belangenorganisaties, ander

zijds door de fragmentatie van belangen in economisch, sociaal en cultureel op

zicht. Beginselen articuleren is een steeds hopelozer activiteit gegeven de postmo

derne relativering van waarden, normen en betekenissen. Politieke programma's 

zijn betekenisloos in een tijd van versnelling, internationalisering en virtualise

ring. Wat blijft is de selectie van politieke functionarissen. Die functie hebben po

litieke partijen niet verloren, maar eerder versterkt. Dat draagt echter weer bij 

aan legitimiteitserosie, juist vanwege de verschraling van de andere functies. 

In de tweede plaats is de traditionele politieke representatie onder druk komen te 

staan van personalisering en medialisering. In een tijd van branding en beeldcul

turen is dat begrijpelijk, maar dit proces ondermijnt wel de legitimiteit van de 

traditionele representatie.9 
In de derde plaats - en dat hangt samen met het voorgaande - zijn er steeds meer 

alternatieven voor de traditionele representatie: nieuwe vormen van publieke en 

private verantwoording; interactieve beleidsvorming; directe relaties tussen bur

gers en hun verbanden en bureaucratieën. De nieuwe media en met name het in

ternet leveren daaraan een stevige impuls. 

De context 

Al met al een zorgelijk beeld voor wie de democratie een warm hart toedraagt. De 

maatschappelijke context van dit moment versterkt die zorgelijkheid nog. 

In de eerste plaats is er de economische recessie die zich onmiddellijk vertaalt in 
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financieringsproblemen van de verzorgingsstaat. Nog afgezien van de politieke 

wenselijkheid of onwenselijkheid van een ingrijpend saneringsprogramma, ko

men tal van beleidssectoren bij economisch zwaar weer als vanzelf onder druk te 

staan. De al problematische legitimiteit van de verzorgingsstaat krijgt daardoor 

extra opdoffers. Publieke armoede is bij private armoede nog schrijnender dan bij 

private rijkdom. Het prestatievermogen van de staat wordt als gebrekkig ervaren, 

terwijl er daarnaast hernieuwde gevoelens van onrechtvaardigheid en achteruit

gang komen. Ook al zijn de koopkrachteffecten volgens de rekenmeesters van de 

staat nog zo beperkt, bij vraagstukken van legitimiteit tellen percepties zwaarder 

dan 'feiten',lo 

In de tweede plaats zijn er de ontwikkelingen die wel als het 'Fortuyn-effect' be

kend zijn geworden. De opkomst en ondergang van Fortuyn en zijn beweging heb

ben veel verwarring gebracht. De politieke klasse werd erdoor verrast en heeft nog 

steeds niet haar positie weten te bepalen. Steeds loert het verwijt van hooghartige 

doofheid. Of de beproefde strategie van de repressieve tolerantie nog werkt is on

gewis. 

Voorlopig zijn er weinig institutionele transformaties zichtbaar. Wel is het dis

cours van de veiligheid en de krachtdadigheid met verve overgenomen. ll De staat 

moet weer sterk worden en in het kielzog van dat pleidooi profileren velen zich 

als nieuwe leiders. Opmerkelijk is wel hoe traditionele regenten als burgemees

ters zich in die rol bevinden. Niet alleen de staat, maar ook de straat moet worden 

heroverd. 

Blijft staan dat een analyse van het verschijnsel-Fortuyn toch antwoord zal moe

ten geven op de vraag waarom juist iemand als hij onze populist kon zijn, terwijl 

hij met zijn stijl en identiteit in andere landen eerder haatobject van het populis

me zou zijn geworden.12 Misschien is de postmoderne ambiguïteit nergens zo in

grijpend als hier: vanuit de dark room de migratie kritiseren en dan de lof van 

(klein)burgerlijk Nederland oogsten. 

In de derde plaats is er het maatschappelijk transformatieproces dat we met aller

lei grote begrippen kunnen aanduiden: globalisering, netwerksamenleving, en 

multicul turalisering. 

Staatkundige ver- Er zijn omvangrijke internationale migratiestromen. Etnische en religieuze iden-

nieuwing is op het titeiten blijven langer in stand door schotelantenne en internet. Oude en nieuwe 

eerste gezicht nood- media faciliteren daarmee ook fundamentalisme en terrorisme. 

zakelijk, maar bij De weerstand tegen migratie en multiculturaliteit is een uitdrukking van een reë-

nader inzien hope- Ie angst voor de gevolgen van globalisering. In de nadagen van de moderniteit is 

loos. er existentiële angst, economische onzekerheid en vervreemding. In een transna

tionale wereld stuit de nationale staat op de grenzen van de interventiecapaciteit. 

De oude economie brokkelt af in onze wereld, de nieuwe economie is nog vol on

zekerheden. 13 

Tegen de achtergrond van deze ontwikkelingen is staatkundige vernieuwing op 

het eerste gezicht noodzakelijk, maar bij nader inzien hopeloos. 
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De receptuur 

De afgelopen decennia zijn er talloze voorstellen gedaan op het terrein van de be

stuurlijke en staatkundige vernieuwing. Van bestuurlijke vernieuwing is bedui

dend meer terecht gekomen dan van staatkundige vernieuwing. Ik breng de voor

stellen van de commissie-Deetman nog maar eens in herinnering. 

Op dit moment hebben de programma's en voornemens voor bestuurlijke en 

staatkundige vernieuwing voornamelijk betrekking op drie terreinen. 

In de eerste plaats zijn er de voortgezette activiteiten op het terrein van de moder

nisering van de overheid.14 De aandacht is vooral gericht op structuren en proces

sen in overheidsorganisaties en tussen overheidsorganisaties en burgers en hun 

verbanden. Deze activiteiten zijn onderdeel van een continu proces van bureau

cratische en beleidsmatige vernieuwing. Ze dragen bij aan wat ik eerder het tove

naarsleerlingeffect noemde. Ze versterken de ambtelijke delen van de staat en ver

diepen de legitimiteitscrisis als niet tegelijk ook de politieke delen van de staat 

institutioneel veranderen. 
Pogingen tot institutionele verandering van de politiek - wat als staatkundige ver-

Dualisering is een nieuwing geldt - zijn er op dit moment volop. Reeds een aantal jaren loopt het 

vorm van restaura- proces van dualisering. Al vaker heb ik betoogd dat dit proces een vorm van mo-

tie die. omdat de numentenzorg is. Het is enerzijds gebaseerd op een diagnose dat het lokaal be-

maatschappelijke stuur dringend behoefte heeft aan politisering. Anderzijds zoekt het die politise-

context veranderd ring door een strategie van polarisering en hoopt het zo een versterking van de rol 

is, wel moet mislul<- van politieke partijen te bewerkstelligen. Naar mijn oordeel gaat het hier om een 

ken. romantisch maar achterhaald beeld van politiek. Dualisering is een vorm van res

tauratie die, omdat de maatschappelijke context veranderd is, wel moet misluk-

ken. 
Andere pogingen tot politieke vernieuwing zijn de gekozen burgemeester en het 

referendum. Dat zijn zinvolle experimenten, voor zover we ook variëteit toelaten, 

maar erg fundamentele transformaties zijn het natuurlijk niet. Kurieren am 

Symptom - zinvol maar niet echte remedies voor de hier geschetste crisis. 

Tenslotte zijn er de pogingen om in morele en normatieve zin de maatschappelij

ke positie van de staat te vernieuwen. Ik verwijs naar het waarden en normende

bat dat de huidige premier trachtte te entameren; naar het hameren op het be

lang van integratie; naar verscheidene beschavingsoffensieven; naar de zero 

tolerance praktijk in het veiligheidsdomein. Ook hier is mijn beoordeling sceptisch 

tot negatief. De Nederlandse staat is in morele zin - met de beperkte historische 

uitzondering van de verzorgingsstaat - altijd tamelijk leeg en neutraal geweest. 

De verzuiling was immers een arrangement dat betekenisgeving aan de zuilen 

liet. Orthodox gereformeerden en katholieken waren ten diepste verschillend. De 

staat verdeelde slechts en trachtte een herhaling van beeldenstormen te VOQl'ko

men. Die geschiedenis relativeert ook het integratie begrip. Welke canon van ge

deelde waarden en normen is er dan? Ik heb nog les gehad van vrouwen met 
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hoofddoekjes. En die hoofdbedekking was religieus gemotiveerd. Processies wa

ren tot ver in de 20e eeuw in delen van Nederland verboden. En voor onze funda

mentalisten had de staat allerlei regelingen om gewetensnood te erkennen en te 

on tlasten.15 

Bovendien is het merkwaardig om de problematiek van Marokkaanse jongeren als 

een integratievraagstuk te behandelen. Zij streven waarden na die een substan

tieel deel van de autochtone bevolking deelt: rijkdom, snelheid en seksuele op

winding. De postmoderne verwarring is compleet als volledig met kleding bedek

te meiden benadrukken dat zij geen lustobject willen zijn. Wees daar maar eens 

tegen als je ook naveltruitjes en openbaar naakt veroordeelt. 

Ten laatste wijs ik er nog op dat de combinatie van staat en moraal brisant is, om

dat wij aan de staat het monopolie van het geweld en dat van de belastingheffing 

hebben toevertrouwd. Elke verleiding om die monopolies voor de bevordering van 

een specifieke moraal in te zetten verdient bestrijding. 

Een ander perspectief 

Als het om vernieuwing van de staat gaat, wijs ik er allereerst op dat institutione

le veranderingen slechts in beperkte zin gevolg van ontwerp zijn en in overwegen

de mate contingente uitkomst van maatschappelijke processen. In die processen 

zien we weliswaar veel experimenten en bewuste veranderingen, maar op maat

schappelijk niveau is het 'gesaldeerde' resultaat daarvan overwegend toevallig. 

Die gedachte is overigens troostrijk: ze weerhoudt ons van tomeloze ambities en 

blauwdrukken. 

Toch zie ik een perspectief en dat sluit - hoewel het hier in alle radicaliteit is ge

formuleerd - aan bij delen van het kabinetsbeleid. Ik zie op vier terreinen moge

lijkheden voor een ander perspectief. In het licht van de tragiek van de staat zijn 

het ook democratische noodzakelijkheden. 

Ontregeling 

Staatkundige vernieuwing zou in de eerste plaats moeten aangrijpen op de talloze 

arrangementen van regelgeving en beleid waarin de staat en burgers zich tot el

kaar verhouden. In die arrangementen past grootschalige ontregeling. Ik doel 

daarmee niet op deregulering. Die heeft immers meestal meer en andere regule

ring tot gevolg omdat de ambitie blijft bestaan de uitkomsten van maatschappelij

ke processen te beheersen. Wat ik bedoel is een radicale terugtreding van de staat 

uit allerlei maatschappelijke domeinen. Veel van die domeinen zijn inmiddels zo 

volwassen geworden dat zelfsturing en zelforganisatie realistische opties zijn. 

Ontregeling is dan noodzakelijk, omdat enerzijds statelijke bemoeizucht initiatief 

en ondernemingszin smoort en anderzijds in een netwerksamenleving regelregi

mes niet de beste vormgeving van zorg en solidariteit opleveren. Daar komt bij dat 

in vele bestaande arrangementen is voorondersteld dat zonder politieke bemoei-
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enis maatschappelijke domeinen of in chaos zullen ontaarden of op grote schaal 

onverantwoord en a-sociaal gedrag zullen vertonen. Die vooronderstelling is niet 

alleen pedant maar leidt vooral tot omvangrijke systemen van controle, toezicht 

en monitoring. 
Ontregeling betekent dat de staat erkent dat regelsystemen onafwendbaar uit-

monden in de tragiek van de onbedoelde gevolgenl6 en dat daarom een ironische 

positie van bescheidenheid en terughoudendheid gepast is. De staat moet niet 

langer beleidsprogramma's willen maken die sturen op gewenste uitkomsten. 

Ontregeling betekent dat de staat aanspraken toekent en checks and balances bevor

dert, maar zich niet langer een oordeel voorbehoudt over de uitkomsten van 

maatschappelijke arrangementen. De staat intervenieert vooral procedureel: hij 

draagt bij aan en beschermt de republiek tegen vrije, onafhankelijke burgers,l7 

Daarmee is ook het tweede aspect van staatkundige vernieuwing aangeduid. 

Autonomie 
De erkenning van maatschappelijke autonomie is een belangrijk aspect van staat-

kundige vernieuwing. Die autonomie is een actuele variant van de klassieke soe

vereiniteit in eigen kring. Actueel is dat het aantal kringen niet alleen fors is uit

gebreid, maar ook veel dynamischer in ontwikkeling en verandering is geworden. 

Klassiek blijft de notie dat maatschappelijke verantwoordelijkheid sui generis is en 

niet afgeleid van de staat. De relatie tussen staat en samenleving is niet-paterna

listisch. Het geheel is minder dan de som der delen, omdat betekenisgeving aan 

specifieke maatschappelijke praktijken is gebonden. l8 Denk aan de verzuiling. 

Als we het uitgangs- De samenleving, in al haar multiculturele variëteit, is autonoom geworden. Die 

punt van auto no- autonomie is niet identiek aan individualisering. Interessant is juist dat de indivi-

mie serieus nemen duele burger zijn autonomie realiseert in allerlei gefragmenteerde verbanden die 

kunnen we in het niet per definitie een ideologische samenhang hebben. De samenhang is eerder 

onderwijs alle in- een culturele: die van de lifestyles. 
stellingen bij zon- Als we het uitgangspunt van autonomie serieus nemen kunnen we in het onder-

der maken. wijs alle instellingen bijzonder maken. Dat lijkt me intelligenter dan de in linkse 

en liberale kringen populaire gedachte dat we - omdat de verzuilde structuren 

niet meer doorleefd zijn en omdat de opkomst van een islamitische zuil dreigt

alle onderwijs openbaar moeten maken. Als alle onderwijs bijzonder is kan de ei

gendom en daarmee de verantwoordelijkheid intenser, maar ook gevarieerder, 

worden beleefd. Dat spreekt me ook aan in de notie van eigen verantwoordelijk

heid van het kabinet. Maar toegepast op de gezondheidszorg zou die notie dan 

moeten betekenen dat we niet langer op kostenbeheersing sturen. Als burgers 

meer en betere gezondheidszorg wensen - en dat lijkt me onbetwistbaar - dan 

zullen ze de prijs daarvan ook moeten betalen en kan het niet zo zijn dat dan de 

'geleide loonpolitiek' uit de kast wordt gehaald. De uitgaven voor huisvesting, voe

ding en kleding rekenen we immers ook niet tot de collectieve lasten. 

Wie de eigen verantwoordelijkheid serieus neemt verdraagt de ongewisheid van 
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de uitkomsten. Waarom beperken we de statelijke interventies niet tot een erken

ning dat iedere Nederlander recht heeft op fatsoenlijke gezondheidszorg? Het do

mein van de gezondheidszorg bestaat naar mijn waarneming uit een zodanige 

verbinding van maatschappelijk engagement en publiek ondernemerschap dat 

we kunnen vertrouwen op een gevarieerde verwezenlijking van dat recht. En ver

trouwen is even noodzakelijk als onvermijdelijk. 

Ongelijkheid en verschil 
Een derde aspect van staatkundige vernieuwing betreft het concept van de gelijk

heid dat in veel relaties tussen staat en samenleving richtinggevend is. Volgens de 

Franse auteur Slama heeft dit geleid tot een 'vernietigend engelendom'19: de staat 

is een verzorgende en voorkomende engel die in naam van het goede leven een 

bijna totalitaire preventiestaat is geworden. 

Interessant is de dubbelzinnige positie van burgers als het om gelijkheid gaat. 

Enerzijds eisen zij gelijkheid en misgunnen zij iedereen een voordeel indien dat 

niet aan iedereen toekomt. Anderzijds koesteren zij de eigen uniciteit en willen 

vooral verschillend behandeld worden. De gelijkheid is norm, maar de ongelijk

heid en het verschil worden gekoesterd. Aan de ene kant willen we maatwerk en 

erkenning van specificiteit en uitzondering, aan de andere kant eisen we gelijk

heid en uniformiteit. 

In lijn met de bepleite ontregeling en de erkenning van autonomie concludeer ik 

dat ongelijkheid en verschil de richtinggevende thema's van de komende decen

nia zouden moeten zijn. Hoe kunnen we de staat en zijn arrangementen zo inrich

ten dat zij deze variëteit kunnen verdragen en koesteren en deze niet bijna 

dwangmatig tot een te bestrijden probleem moeten bestempelen? 

Een van de domeinen waarop we die vraag zullen moeten toepassen is dat van de 

solidariteit. De statelijke organisatie daarvan is zo abstract geworden dat de ratio

naliteit van bureaucratische beheersing domineert.2o Daar komt bij dat de statelij

ke organisatie van solidariteit door technologische en economische ontwikkelin

gen ondermijnd raakt. Een uitweg hieruit is te vinden in wat ik - enigszins 

ironisch - postmoderne caritas heb genoemd. De autonome burger en zijn verban

den krijgen en nemen de ruimte om solidariteit meer gevarieerd en gefragmen

teerd vorm te geven. Maatschappelijk verantwoord ondernemen, sponsorschap

pen, onbemiddelde overdracht, particuliere zorgzaamheid - verschillende 

arrangementen zijn denkbaar, maar hoeven niet a priori in een beleidssysteem tE' 

worden bedacht. Cruciaal is wel, dat we gelijkheid vooral verbinden met startposi

ties en aanspraken en dat we bij de uitkomsten de schoonheid van het verschil le

ren koesteren. 

Representatie 
Tenslotte is er wat menigeen de kern van staatkundige vernieuwing noemt: de in

richting van de democratie. Ten onrechte is dit vraagstuk verengd tot een strijd 
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tussen representatieve en directe democratie. Daarmee wordt miskend dat een 

volledig samenvallen van representatie en gerepresenteerde. hetgeen aanhangers 

van de directe democratie lijken na te streven, feitelijk een beëindiging van het 

politieke betekent. We hebben immers politieke representatie omdat het politieke 

niet samenvalt met de samenleving en omdat het politieke nu juist gelegen is in 

de representatie als zodanig. In navolging van Ankersmit21 hanteer ik een estheti

sche opvatting van representatie: de kwaliteit van een kunstwerk, ofvan de poli

tiek is niet afhankelijk van de nauwgezetheid van de afbeelding. 

Daarom ook zou staatkundige vernieuwing als het om representatie gaat, veeleer 

Het politieke mono- in de volgende twee perspectieven moeten worden gezocht. Bij representatie in in

polie op representa- houdelijke zin zou politiek geaccepteerd moeten worden dat het aantal fora, gre-

tie kan worden op- mia en kanalen waarin de burger en zijn verbanden zich gerepresenteerd weten 

gegeven. aanzienlijk is toegenomen. Het politieke monopolie op representatie kan worden 

opgegeven. Het publieke domein is zo veelvormig en besluitvorming, deliberatie 

en verantwoording zijn zo gevarieerd dat de enkelvoudigheid van de politieke re

presentatie hier schril tegen afsteekt. Die vormen van representatie kunnen zon

der veel bezwaar aan de samenleving worden overgelaten. 

Wat een belangrijke politieke taak blijft, is in de republikeinse vormgeving een be

scherming van checks and balances en countervailing powers. We hebben een politiek 

zonder opvattingen nodig die als lege institutie dienstbaar is aan de burger. Die is 

tenslotte autonoom en volwassen genoeg om zijn eigen leven gestalte te geven. 

Populair gezegd: in plaats van de Eerste Kamer ligt het veel meer voor de hand de 

Tweede Kamer af te schaffen. 

Dit perspectief op staatkundige vernieuwing vraagt om ambitieuze bescheiden

heid. Aangezien de christen-democratie altijd al het primaat bij de samenleving 

en niet bij de politiek heeft gelegd en het liberalisme aan de vrijheid van de bur

ger hecht, zou het huidige kabinet in ontregeling, vergroting van autonomie, en 

herwaardering van het verschil een mooi programma voor staatkundige vernieu

wing kunnen zien. Een lege staat in een volle straat. 

Prof dr. P.H.A. Frissen is hoogleraar bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg, co-de

caan van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur in Den Haag en zelfstandig be

stuurskundig adviseur. Hij publiceerde onder meer De versplinterde staat (1991), De virtuele 

staat (1996), De lege staat (1999) en De staat (2002). Zie ook: www.p-h-aJrissen.nl. 
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Noten 

Minister De Geus in De Staatscourant, nr. 178, 16 september 2003· 

2 Duyvendak schreef hierover een prikkelend essay (Duyvendak, 2003). 

3 De neiging om falend beleid te verhelpen met beleidsverdichting en beleids-

verfijning. Zo luidt de wet van de beleidsaccumulatie van In 't Veld (1982 ). 

4 Een term van Henk HofIand (zie Duyvendak, 2003: 27). 

5 Zoals Zijderveld (1983) dat noemt. 

6 Dat betekent niet het verdwijnen van macht, maar een meer diffuse en ande

re organisatie en distributie ervan. 

7 Denk aan de relatie tussen politiek en politie. 

8 Natuurlijk wordt Nederland steeds hedonistischer en katholieker, maar de be

leidswerkelijkheid loopt daar fors bij achter. 

9 Vergelijk het werk van Beunders (2002) en E1chardus (2002). 

10 Dat verklaart ook waarom zo snel van een boekhoudersmentaliteit wordt ge

sproken en het verwijt van visieloosheid valt. 
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11 Door Boutelier (2002) terecht als utopisch verlangen geduid. 

12 In het oktober-nummer van het tijdschrift 'Bestuurskunde' heb ik een poging 

gedaan: Frissen, 2003. Zie ook het recente boek van Dick Pels (200 3). 

13 Interessant is het markante verschil in probleemperceptie tussen Rotterdam 

als havenstad van de oude economie en AmsterdaITl als kosmopolitische 'hub' 

in de nieuwe economie. 
14 Zo heeft minister De Graaf een programma dat zo is getiteld. 

15 Denk aan de praktijk dat ouders uit bevindelijke kring die in gewetensnood ra

ken door het religieuze verbod op vaccinatie tegen polio tijdelijk uit de ouder

lijke macht kunnen worden ontzet, hetgeen als zodanig weer strookt met hun 

overtuiging (Romeinen 13)· 

16 Een concept dat ik ontleen aan de Groningse historicus en filosoof Frank 

Ankersmit (1996). 

17 In feite is dat een klassieke republikeinse staatsopvatting die ik verbind met 

een libertaire maatschappijopvatting. 

18 Zie Frissen (2002: 230 e.v.). 

19 Slama, 1993· 
20 Zoals Anton Zijderveld steeds betoogt (onder meer Zijderveld, 1983)· 

21 Ankersmit, 1996 . 
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