
Mr. drs. L.C. Brinkman 

Over idealen gesproken 

Oe veralgemenisering van identiteitsge
bonden instellingen leidt ertoe dat het 
nadenken over en werken aan een ei
gentijdse invulling van bijvoorbeeld zorg
verlening en onderwlj's een zaak wordt 
van de elite. De burgers worden in de rol 
van consument gedwongen en zij krijgen 
nauwelijks de kans zich voor elkaar in te 
zetten. De samenleving wordt er ook 
'grijzer' door. Dit betoogde CDA-fractie
voorzitter in de Tweede Kamer, mr. drs. 
L. C. Brinkman eind november 1991 in 
een reden 'Over idealen gesproken' voor 
studenten van de Twentse universiteit. 

'Ik zie een enorme menigte van gelijk
soortige en gelijke mensen die zich op 
zichzelf hebben teruggetrokken om zich 
aan kleine ... genoegens over te geven ... 
Daarboven verheft zich een immense 
beschermende macht, die zich ermee 
belast hun genoegens te waarborgen en 
over hun genot te waken. Die macht is 
absoluut, gedetailleerd, regelmatig, voor
uitziend en zacht .. de soevereine staats
macht breidt zich over heel de maats
chappij uit, hij bedekt haar met een ras
ter van gecompliceerde, minitieuze en 
uniforme regeltjes ... hij breekt de wil van 
mensen niet, maar verslapt, plooit, leidt 
hun wil.' Dit is geen wat verheven ver
tolkte boze droom van een bezorgde 
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wetgevingsjurist uit moderne tijden, maar 
een passage uit een boek dat zo'n 130 
jaar geleden het licht zag. Ook doelt de 
tekst niet op één of ander collectivistisch 
stelsel zoals wij dat in Oost en Midden 
Europa hebben zien verschijnen en ver
dwijnen. Nee, de man achter deze regels 
was - en misschien bent u mij al lang 
voor - Alexis de Tocqueville. De titel van 
zijn boek luidde 'De la démocratie en 
Amérique'.' 

Het betreft een lijvige studie waarmee 
de auteur zich een enorme reputatie als 
politiek denker verwierf. De liberale soci
oloog Van Doorn heeft enige jaren gele
den deze woorden van Tocqueville op
nieuw uit de kast gehaald.2 Zijn centrale 
these was: er is inderdaad géén harde 
dictatuur ontstaan, geen totalitair stelsel, 
maar wèl een 'zachte tirannie' van een 
alles tot in de puntjes regelende over
heid. Burgers klagen erover, pruttelen 
ertegen, maar bieden niet echt tegen
wicht. De samenleving wordt grijzer, 
aldus nog steeds Van Doorn. De con-

Mr. drs. L.C. Brinkman (1948) is voorzitter van de CDA
Tweede Kamerfractie. 

1 A. de Tocqueville, Oe /a démocratie en Amérique, 
Parijs 1961. 

2 Zie N. Wilterdink, 'Alexis de Tocqueville', NRC-Han
de/sb/ad, 9 januari 1986, 21. 
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trasten tussen klassen, ideologieën, 
godsdiensten, wereldbeschouwingen en 
ook partijen vallen meer en meer weg. 
Burgers zijn elk afzonderlijk tevreden met 
de dagelijkse levenskost die zij zich in de 
welvaartsstaat kunnen aanschaffen. Zij 
komen in het geweer als de massa
media hen opzwepen, maar voor het 
overige is de maatschappij kleurloos aan 
het worden. Van Doorn spreekt over 'een 
grijze sociaal-democratie'. Daarmee wil 
hij overigens niet de sociaal-democrati
sche partijen de zwarte piet toeschuiven. 
Sociaal-democratie is meer een aandui
ding van een samenlevingstype dan van 
een politieke stroming. In eenzelfde lijn 
heeft de inmiddels bekende Francis Fu
kuyama het einde van de geschiedenis 
onlangs voorspeld. Ook hij eindigt zijn 
betoog in de mineur. Het einde van de 
geschiedenis en de uiteindelijke heer
schappij van de markt zullen saaiheid tot 
gevolg hebben. Bevlogenheid, idealisme, 
moed en ideologieën die kleur aan het 
leven geven, zo stelt hij, zullen zijn opge
borgen in het historisch museum. 3 

Een belangrijke oorzaak en symptoom 
van deze vorm van 'vergrijzing' is vol
gens Van Doorn de afnemende beteke
nis van het zogenaamde maatschappelijk 
middenveld, van 'organisaties tussen 
centrale staat en individuen in, zoals de 
kerken en de vakbonden,.4 De markt en 
de staat, de welvaart en de staatszorg 
zijn de polen waarbinnen het leven zich 
vrij eenzijdig dreigt te gaan afspelen. 

Zet tegen deze zorg voor 'vergrijzing' 
en over het hier en daar wegvallen van 
het maatschappelijk middenveld som
mige geluiden uit Den Haag af, over de 
zogenaamde verstarde machtsposities 
van maatschappelijke organisaties. Van 
de sociale partners, van identiteitsge
bonden ziekenhuizen, van scholen en 
dergelijke. Maar waarom nu aan deze 
kant die huiver voor maatschappelijke 
organisaties? Het debat een beetje vol
gend denk ik dat die samenhangt met: 
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1. een zekere angst voor corporatisme; 
2. een dusdanige verstrengeling van 

overheid en maatschappelijke orga
nisaties dat het niet duidelijk is wie 
nu op beslissingen is aan te spreken 
en 

3. de bedreiging van individuele vrij
heid van burgers door sterk aan de 
weg timmerende particuliere instel
lingen. 

In dit betoog wil ik eerst deze bezwa
ren wat nader verkennen om daarna in 
te gaan op de term maatschappelijk mid
denveld zelf. Vervolgens zal ik stilstaan 
bij de vraag waarom van christen-demo
cratische hoek gepleit wordt voor een 
opwaardering van dit maatschappelijk 
middenveld. Ik eindig met een paar op
merkingen over de eisen die de overheid 
van haar kant aan dat particuliere initia
tief mag stellen. Uiteraard fungeert bij dat 
alles de politieke overtuiging van het 
CDA als invalshoek. Het gezonde ver
stand hoeft dan overigens geen conces
sies te doen. Wie zich oriënteert op poli
tieke uitgangspunten en beginselen is 
daarmee nog geen irrationele nar of 
charismaticus geworden. Het verstand, 
ons met de schepping meegegeven, 
hoeven wij dan niet plots te parkeren. 

Bezwaren tegen maatschappelijk mid
denveld 
De christen-democratie heeft zich altijd 
onderscheiden door het warme hart dat 
zij voor maatschappelijke organisaties 
had en heeft. Het particulier initiatief 
verschaft burgers de mogelijkheid om de 
handen uit de mouwen te steken, elkaar 
tot hand en voet te zijn en uitdrukking te 
geven aan onderlinge betrokkenheid en 
verwantschap. Dat zit de mens - gelukkig 
- als het ware in het bloed. Het valt mij 
de enkele keer dat ik een geschiedswe-

3 F. Fukuyama. 'Het einde van de geschiedenis', De 
Groene Amsterdammer. 2 december 1989. 15-20. 

4 Wilterdink. 
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tenschappelijk boek in de hand heb altijd 
op, dat er in dat opzicht altijd zoveel 
gedaan is. Vanaf het begin van de 
vroeg-moderne tijd hebben mensen zich 
voor elkaar ingezet. Via de gilden, chari
tatieve instellingen, kerkelijke en stedelij
ke armenzorg en congregaties kwam een 
stuk solidariteit van de grond. Niet dat wij 
daar nou al te idyllisch over moeten 
doen. De hulp was heel vaak gebrekkig. 
Zeker als wij er moderne maatstaven 
naast leggen. Maar toch. De aanzetten 
voor wat wij vandaag de dag de sociale 
rechtsstaat noemen werden toen al ge
legd. Wie bijvoorbeeld de manier waarop 
wij anno 1991 de arbeidsparticipatie van 
de kwetsbaren oppakken in historisch 
perspectief plaatst, ziet naast noodzake
lijke verschillen ook veel parallellen. Zo 
zagen aan het einde van de achttiende 
eeuw - een periode van laagconjunctuur 
en massale werkloosheid - werkver
schaffingsprojecten het licht. Zij werden 
gedeeltelijk ook bekostigd uit de midde
len die de arme kant van ons land an
ders via de bedeling zouden bereiken. 
Deze werkervaringsprojecten koppelde 
men nogal eens aan wat wij tegenwoor
dig een partiële beroepsopleiding zouden 
noemen. 

Waarom deze voorbeelden? Omdat zij 
aangeven dat het particulier initiatief zich 
al lang op het publieke domein bevond 
voordat de overheid zich daar op begaf. 
Niet dat dat hun historische rechten ver
schaft, die op grond van een wat irra
tionele eerbied voor de traditie dan ook 
altijd maar verdedigd moeten worden. 
Maar het geeft wel aan dat burgers uit
eindelijk niet, onder verwijzing naar de 
overheid, van de betrokkenheid bij el
kaar, ontslagen willen worden. Liggen 
hier dan geen overheidstaken? Zeker 
wel. Ik zei al dat nostalgie niet op haar 
plaats is. Volstrekt niet. Vorige week 
herdachten wij het eerste Sociale Con
gres en het honderdjarig bestaan van de 
encycliek Rerum No va rum. Dat eerste 
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congres, gehouden in Amsterdam, werd 
geopend door Abraham Kuyper. En hij 
wees al feilloos aan waarom de overheid 
zich actiever op zou moeten gaan stel
len. De traditionele zorg voor kwetsbaren 
voldeed volgens hem niet over de hele 
linie. In de eerste plaats wees de toen
malige conferentievoorzitter op akelige 
staaltjes van bevoogding. 'Door de elke 
morgen terugkerende behoefte om de 
mond open te houden' moest men zich 
soms voegen naar 'de onbillijkste voor
waarden'. In de tweede plaats was er 
gebrek aan rechtszekerheid. Zieken, 
invaliden of werklozen konden geen 
juridisch gegarandeerde aanspraken 
doen op duurzame ondersteuning of 
hulpverlening. Gunsten hadden nog geen 
plaats gemaakt voor rechten. Aldus Kuy
per. 

Inmiddels heeft de overheid de mou
wen al geruime tijd opgestroopt. De cata
logus van haar zorgplichten is terecht 
behoorlijk uitgebreider geworden. Terecht 
zeg ik. Zij heeft taken te vervullen op 
onder meer het gebied van de volkshuis
vesting, het onderwijs, de gezondheids
zorg en maatschappelijke dienstverlening 
of de sociale zekerheid. Voor christen
democraten en hun erflaters is dat echter 
nooit aanleiding geweest om vervolgens 
te zeggen dat de overheid dan ook het 
recht of de plicht heeft om alle diensten 
die daar mee samen hangen ook zèlf 
maar te gaan verlenen. Integendeel. Dat 
zou de solidariteit in de samenleving 
alleen maar ondermijnen. De Leidse 
hoogleraar Schuyt zei het ooit treffend; 
er zou dan een soort nationaal weeshuis 
ontstaan, waarin nog wel voor je wordt 
gezorgd, maar waarin niemand echt om 
je geeft.5 De bureaucratische logica past 
niet bij zorgverlening, bij het geven van 

5 C.J.M. Schuyt. ·Het rechtskarakter van de verzor
gingsstaat" in JAA. van Doorn en C.J.M. Schuyt 
(red.). De stagnerende verzorgingsstaat (Meppel/Am
sterdam) 94. 
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onderwijs, bij de sociale verzekeringen 
en dergelijke. Deze en andere zorgtaken 
horen eigenlijk bij het maatschappelijk 
initiatief thuis. 

De overheid moet vooral voorwaarden
scheppend - een enkele keer bekosti
gend - en normstellend optreden. Precies 
om - met behoud van de waarde van 
maatschappelijke solidariteit - de kwalen 
waarover Kuyper sprak te vermijden. Een 
en ander betekent wel dat er in de sa
menleving meerdere gezagscentra zijn. 
De overheid heeft niet het alleenrecht om 
zich op het publieke domein te begeven. 
Zij ontmoet als zij de werkgelegenheid 
wil bevorderen de sociale partners. Zij 
ontmoet als zij de deugdelijkheid van het 
onderwijs een impuls wil geven universi
teiten en scholen op haar pad. En als zij 
het stelsel van gezondheidszorg wil herij
ken dan kan zij toch moeilijk over de 
hoofden van patiëntenorganisaties, art
sen, verpleegkundigen, ziekenfondsen en 
ziektekostenverzekeraars heen gaan 
regeren. En hier zijn wij dan eindelijk bij 
het debat over corporatisme. Heeft de 
vervlechting die hier optreedt niet tot 
allerlei schimmigheden geleid? Zijn de 
verantwoordelijkheden van overheid en 
maatschappelijke instellingen eigenlijk 
niet vervaagd? Is er soms sprake van 
een koehandel tussen politieke en maat
schappelijke elites? En stel dat de taken 
niet helder meer af te bakenen zijn, hoe 
kan het parlement dan nog zinvol voor 
een democratische vinger aan de pols 
zorgen? 

Laat mij voordat ik hier op een reactie 
geef even hard op filosoferen over het 
alternatief. Stel dat de overheid de - ik 
speel even advocaat van de duivel -
lastige maatschappelijke tegenvoeters 
zou millimeteren. Hoe werkt dat dan uit 
in de sfeer van de media? Den Haag laat 
Hilversum los. Het gevolg is een vols
trekte commercialisering. Of in de ge
zondheidszorg. Ook hier zou de markt in 
het vacuüm springen. Dat de patiënt 
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letterlijk het kind van de rekening wordt 
hoef ik u hier niet te voorspellen. Rijke 
privéklinieken rijzen op naast een wat 
uitgeklede gemeentelijke zorginstelling. 
Maar nu in het onderwijs. De markt werkt 
hier niet. Geen particulier initiatief meer, 
maar - consequent doorgeredeneerd -
openbare scholen met monopolieposities. 
Het is een dergelijke verstatelijking, bu
reaucratisering of commercialisering van 
het maatschappelijk leven, die christen
democraten volstrekt tegen de haren in
strijkt. Bovendien zou een dergelijke 
ontwikkeling nu net de vrijheidsrechten 
waar liberalen zo prat op gaan, behoorlijk 
aantasten. Het recht om informatie aan 
te bieden via moderne communicatiemid
delen, het recht om vrij onderwijs aan te 
bieden, het recht om de zorg voor ande
ren daadwerkelijk in de praktijk te bren
gen; het wordt allemaal opgeslokt door 
de vrije ondernemingsgewijze produktie 
of door de overheid. Dat willen wij dus 
niet. 

Kerntaken van de overheid afbakenen 
Zijn de bovenstaande bezwaren dan 
totaal uit de lucht gegrepen? Zeker niet. 
Het feit dat overheid en maatschappelijke 
instellingen veel met elkaar te maken 
hebben kan inderdaad tot schimmighe
den leiden. De vervlechting kan zover 
gaan dat regering en maatschappelijke 
organisaties al onderhandelend het be
leid goeddeels gaan uitstippelen en het 
parlement welliswaar niet formeel, maar 
dan toch feitelijk op onderdelen een 
volgend bestaan gaat leiden. Ook dat 
moet vermeden worden. Parlement, 
regering en maatschappelijke instellingen 
gaan zich dan achter elkaar verschuilen, 
verwijzen naar elkaar als het misloopt en 
de burger heeft het gevoel dat de politie
ke en maatschappelijke 'toppen' het met 
elkaar wel weten te regelen. Juist om dat 
spel tegen te gaan is er van christen
democratische kant de laatste jaren zo 
op gehamerd om de kerntaken van de 
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overheid duidelijker af te bakenen. Dat 
bevordert de bestuurlijke helderheid. Dan 
weet de burger waarop hij de overheid 
kan aanspreken. Dan weten maatschap
pelijke instellingen waar zij aan toe zijn. 
De kwaliteit van de parlementaire demo
cratie kan daar alleen maar bij winnen. 
Daar waar er kerntaken van de overheid 
in het geding zijn, is de rol van maat
schappelijke instellingen vooral advise
rend van aard. Natuurlijk is daarmee niet 
gezegd dat elke vorm van overleg met 
de sociale partners over bijvoorbeeld een 
gemeenschappelijk beleidskader overbo
dig wordt. Overleg blijft hier en elders 
zinvol, al was het alleen maar ook geza
menlijk naar een draagvlak voor beslis
singen te zoeken. Maar wel dient er een 
accentverschuiving plaats te vinden in de 
richting van een helderder afbakening 
van bevoegdheden en verantwoordelijk
heden. Inzake de sociale verzekeringen, 
de inrichting van de gezondheidszorg, de 
volkshuisvesting en het onderwijs zijn 
daar uit christen-democratische hoek de 
nodige aanzetten voor geleverd. 

Okee zal iemand zeggen, het maat
schappelijk middenveld accepteer ik als 
een gegeven, maar is het uiteindelijk 
voor de burger niet om het even of hij 
door de hond of door de kat gebeten 
wordt? Of de overheid nu ver van mijn 
bed beslissingen neemt of dat het maat
schappelijke instellingen dat in een soort
gelijke ambiance doet, maakt op de ke
per beschouwd niet zoveel uit. 

Dat doet het wel. In de eerste plaats 
omdat allerlei activiteiten niet willekeurig 
bij ofwel de overheid ofwel het particulier 
initiatief zijn onder te brengen. Ik zei het 
al, de logica van de bureaucratie (of van 
de markt) past niet bij zorgverlening, bij 
de jeugdhulpverlening, bij de psychiatri
sche instelling of bij de volwassenenedu
catie. Schuyts nationale weeshuis waarin 
dus wel voor je wordt gezorgd, maar de 
aandacht ontbreekt, doelde daar al op. 
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Bovendien is de keuzevrijheid die een 
geschakeerd aanbod van particulier initi
atief in de regel biedt een waarde op 
zich. De ene ambulante instelling voor 
geestelijke gezondheidszorg is de andere 
niet. Behandelingsmethoden, de visie op 
gezondheid en op de mens en op zijn 
diepste drijfveren kunnen sterk uiteenlo
pen. Het bijzonder onderwijs biedt veel 
openingen voor profilering en pluriformi
teit. In de ene sociale faculteit hanteert 
men andere paradigma's dan collega's in 
andere universiteitssteden. In een verzor
gingshuis uit Middelburg of Arnhem geI
den waarschijnlijk andere huisregels dan 
in het hartje van Amsterdam. En tenslot
te biedt het particulier initiatief burgers de 
mogelijkheid om hun medeleven met 
medemensen, of zij nu jong of oud zijn, 
praktisch in te vullen vanuit de eigen 
visie op het leven. 

Maar ook hier is er weer het relatieve 
gelijk van de tegenwerping die ik vrij 
weergaf. Onze samenleving zou inder
daad corporatieve trekken krijgen als 
allerlei instellingen monopolieposities 
zouden gaan innemen. Keuzemogelijkhe
den zijn er dan nauwelijks meer. Concur
rerende alternatieven evenmin. Maat
schappelijke instellingen zouden dan 
zoveel invloed op het leven van burgers 
krijgen dat zij daarmee trekken van de 
overheid gaan vertonen. Daar moet de 
overheid dan ook rekening mee houden. 
Zeker als zij de planning en bekostiging 
van bijvoorbeeld onderwijsinstellingen 
voor haar rekening neemt. Pluriformiteit 
is dan het parool. Bovendien ben ik van 
mening dat de instellingen, waarover wij 
spreken, zich open zullen moeten stellen 
voor de invloed van burgers. Ik denk dan 
aan goede voorzieningen voor klacht
recht, aan de democratisering van bestu
ren en aan het openbaar maken van 
resultaten via algemeen toegankelijke 
jaarverslagen. 
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De term maatschappelijk middenveld 
Kort wil ik nu iets zeggen over de term 
maatschappelijk middenveld. Dat lijkt wat 
academisch; is het in zekere zin ook ... 
maar helemaal zonder betekenis is het 
niet. Een ander gangbaar begrip luidt 
'intermediaire verbanden'. Met beide 
woorden probeert men in de regel tot 
uitdrukking te brengen dat de organisa
ties waarover wij spreken zich tussen de 
overheid en de afzonderlijke burger in 
bevinden. Zijderveld spreekt over verban
den 'veelal bestaande uit vrijwillige asso
ciaties, die het veld vormen waarop het 
publieke en het private met elkaar in 
contact blijven en elkaar wederzijds be
invloeden,.6 Zonder in woordenzelotisme 
te vervallen kan het toch zinvol zijn er op 
te wijzen dat deze terminologie niet hele
maal past in het christen-democratisch 
spraakgebruik. Spreken over een mid
denveld suggereert in dit verband te veel 
dat er daarnaast nog sprake is van een 
basis en een top. Een soort piramide dus 
met de burgers als grondvlak, de maat
schappelijke instellingen als tussenlig
gend deel en de overheid daarop rus
tend. Deze wat visuele aanduiding past 
in de traditionele subsidiariteitsidee. Van
uit die gedachte zou de overheid subsidi
air dat wil zeggen aanvullend moeten 
optreden zodra de burgers en hun ver
banden niet meer in staat zijn zelf in de 
noodzakelijke levensvoorwaarden te 
voorzien. Die gedachte is zonder meer 
waardevol, maar zij heeft er toch te wei
nig oog voor dat de taken van de over
heid inhoudelijk verschillen van die van 
burgers en hun instellingen. Het dwin
gend handhaven van het recht is bijvoor
beeld typisch en exclusief een taak van 
de overheid. Met het opvoeden van kin
deren, of het renderend investeren van 
bedrijfskapitaal - ik noem maar een 
dwarsstraat - kan zij zich anderzijds 
maar beter niet bezighouden. Niet elke 
activiteit leent zich voor (subsidiair) over
heidsoptreden. 
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Mocht deze definitiekwestie iets zijn 
voor intern CDA-gebruik, bij de volgende 
term ligt dat duidelijk anders. De laatste 
jaren is het bij juristen gewoonte gewor
den om bepaalde maatschappelijke orga
nisaties te tooien met de term 'verstate
Iijkt maatschappelijk initiatief'. Zij zouden 
zich onderscheiden van de lokale visse
rijvereniging omdat zij vaak door de over
heid bekostigd worden en wezenlijke 
overheidstaken uitvoeren. Nu is het in
derdaad zo dat veel van de diensten, die 
de onderhavige instellingen behartigen 
als sociale grondrechten in de Grondwet 
zijn neergelegd. Hier is dus het publieke 
domein waarover vaak gesproken wordt. 
Scholen, ziekenhuizen, vakbonden, on
dernemingen en overheid ontmoeten 
elkaar hier. De overheid bemoeit zich 
immers in het belang van leerlingen, 
patiënten, werknemers en consumenten 
met scholen, zorginstellingen of sociale 
partners. Soms is die bemoeienis be
hoorlijk vergaand. De vervlechting die al 
eerder aan de orde kwam duikt hier weer 
sterk op. Maar dat is nog geen reden om 
van verstatelijkt initiatief te spreken. Fei
telijk is het misschien wèl zo dat de over
heid de instellingen aan allerlei gedetail
leerde regels bindt en min of meer als 
uitvoeringsorganisaties behandelt. Maar 
wenselijk is het niet. De deregulerings
commissie heeft er de handen vol aan. 
Het station van het verstatelijkt maat
schappelijk initiatief kunnen we maar 
beter snel passeren. Dat is beter dan het 
in gangbaar juridisch spraakgebruik vast 
te leggen. In christen-democratische 
kring spreken wij dan ook liever van 
sociaal-grondrechtelijk georiënteerd initia
tiee Waarmee aangegeven is dat de 
instellingen zich op het publieke domein 

6 HP.M. Adnaansen en A.E. Zijderveld. Vrijwillig initia
tief en de verzorgingsstaat (Deventer 1981) 78 e.v. 

7 Vergelijk A. Klink. Christen-democratie en overheid. 
De christen-democratische politieke filosofie en enige 
staats- en bestuursrechtelijke implicaties. 168 e.v. en 
stelling 3. 
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begeven zonder daarmee tot instrument 
van de overheid te worden gebombar
deerd. 

Na deze terminologische tussenstap 
weer terug naar de plaats van private 
organisaties in ons maatschappelijk be
stel. De vraag waarom de christen-demo
cratie nu toch zoveel waarde hecht aan 
vitale maatschappelijke organisaties 
verdient de aandacht. Is hier sprake van 
nostalgie naar een achterhaald verzuild 
tijdperk, waarin de vertrouwde nestgeur 
het leven zo veraangenaamde, of is er 
meer aan de hand? 

Maatschappelijk initiatief kwetsbaar 
Zoëven heb ik erop gewezen dat de 
vervlechting tussen overheid en maat
schappelijk initiatief om een duidelijke 
verdeling van taken en bevoegdheden 
vraagt. Dit met het oog op een goed 
functionerende politieke en democrati
sche besluitvorming. Maar zeker ook met 
de bedoeling om burgers en hun instel
lingen te verschonen van overdreven 
bedilzucht van de kant van de overheid. 
Het maatschappelijk initiatief is in veel 
opzichten afhankelijk geworden van over
heidssteun en dat maakt het kwetsbaar. 

Die kwetsbaarheid heeft niet alleen te 
maken met een ambitieus dirigerende 
overheid. Zij komt ook subtieler aan het 
licht. Zo is er een vaak onderhuidse 
spanning tussen de overheid enerzijds 
die allerlei collectieve voorzieningen wil 
blijven betalen en de burger en de socia
le partners anderzijds die hun vrije beste
dingsruimte uitgebreid willen zien. De 
druk op de overheidsuitgaven neemt toe. 
Naast de bekende noodzaak om een 
financieringstekort terug te dringen en de 
uitgaven van de overheid effectief te 
besteden in het licht van de nieuwe las
ten die zich aandienen (zoals rond het 
milieu en de vergrijzing), speelt daarbij 
stellig de wens tot verhoging van het 
netto-besteedbaar inkomen een rol. Op 
zich is dat overigens niet erg. Temeer 
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niet omdat Den Haag de burger ook 
weer duidelijker wil confronteren met de 
kosten van bijvoorbeeld openbaar ver
voer, de kostprijs van huurwoningen, van 
het hoger onderwijs. Maar ook bezuini
gingen vragen om bezonnen politieke 
beslissingen. We mogen ons best afvra
gen wat de effecten zijn van een bezuini
gingsbeleid voor het maatschappelijk 
middenveld en voor onze samenleving in 
meer algemene zin. Het is zeker verlei
delijk om met de stelling 'er wordt in uw 
behoefte voorzien' de pluriformiteit de 
das om te doen. Meerdere instellingen 
voor beroepsonderwijs, dat is toch ineffi
ciënt. Een wat kleurrijk geheel van zorg
instellingen in één voedingsgebied, is dat 
geen overbodige luxe? Eén lokale om
roep is toch voldoende? En u kunt vast 
wel meer invullen. Dit motto 
heeft al geleid tot een veralgemenisering 
in de geestelijke gezondheidszorg. In de 
sfeer van het partiële onderwijs zijn s
oortgelijke geluiden te horen. 

Maar waar leidt die veralgemenisering 
eigenlijk toe? Het gevolg is dat allerlei 
basisvoorzieningen alleen nog maar 
aangeboden worden door de happy few, 
door geprofessionaliseerde elites. De 
burger wordt in de rol van consument 
gedrongen. Hij kan voorzieningen alleen 
nog maar genieten. Het nadenken over 
en werken aan een eigentijdse invulling 
van de zorgverlening, van het onderwijs 
of van de informatievoorziening via de 
moderne media wordt een privilege. En 
dat is schadelijker voor het democratisch 
gehalte, dan velen die zich met de stoe
lendans rond de staatkundige vernieu
wing bezighouden vaak vermoeden. 
Bovendien - en ook dat is belangrijk -
krijgen burgers eigenlijk nauwelijks meer 
een kans om zich voor elkaar in te zet
ten. Is het dan gek dat in onze samenle
ving om met Zijderveld en Van Doorn te 
spreken de grijstint al maar meer gaat 
overheersen. Zijderveld zegt het wat 
eenzijdig - maar in de overdrijving zit 
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soms de verheldering - als hij zijn para
graaf over 'het pretparksyndroom' met de 
volgende zin opent: 'Pret en plezier zijn, 
waarschijnlijk bij gebrek aan beter, be
langrijke criteria geworden voor de be
oordeling van het bestaan'. 8 Die tussen
zin is belangrijk. Bij gebrek aan beter. En 
van CDA-kant wijzen wij een veralge
meniseringsbeleid, bedilzucht van de 
overheid en een oprukkende markt van 
de hand. Juist om dat gebrek niet nog 
groter te maken. Het draagvlak van onze 
sociale rechtsstaat is er mee gemoeid. 
Over dat draagvlak nog een enkel woord. 
Want juist ook om dat draagvlak te ver
sterken pleiten christen--democraten voor 
een samenleving, waarin burgers en hun 
instellingen meer verantwoordelijkheden 
gaan dragen.9 

Draagvlak voor de sociale rechtsstaat 
Vuijsje heeft onlangs op twee problemen 
die kenmerkend zijn voor de moderne 
samenleving gewezen. 10 In de eerste 
plaats zorgt de toegenomen complexiteit 
en grootschaligheid van onze maats
chappij ervoor dat het al moeilijker wordt 
voor mensen en instellingen om hun 
gedrag nog in zijn volle consequenties te 
overzien. En dat niet eens zozeer omdat 
de samenleving onoverzichtelijker wordt, 
alhoewel ook dat een rol speelt. Maar 
vooral het feit dat, soms ook kleine, alle
daagse handelingen vanwege hun mas
saliteit enorme maatschappelijke gevol
gen hebben, is moeilijk in te zien en te 
ervaren. ll De dagelijkse voet op het 
gaspedaal, de ziektemelding 's maan
dags na een al te heftig weekend, de 
beslissing van werkgever en werknemer 
om, in het belang van beiden maar aan
spraak op de WAO te doen, het achte
loos weggooien van een batterij of cola
blikje, de verwijzing van een leerling naar 
het speciaal onderwijs; het zijn maar 
enkele voorbeelden. Voorbeelden van 
handelingen die geïsoleerd beschouwd 
niet direct de aandacht van de politiek 
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zouden vergen. Maar omdat zij op grote 
schaal plaatsvinden zijn de gevolgen ver
strekkend. Als wij ons allen aan de snel
heidslimieten houden, scheelt dat per 
jaar bijvoorbeeld miljoenen liters benzine, 
gas of dieselolie en dus omvangrijke 
hoeveelheden uitlaatgassen. Wie legt het 
verband tussen het twee seconden laten 
verstuiven van deodorant in de vertrouw
de badkamer en een dunner wordende 
ozonlaag? 

Mensen ervaren hooguit dat zij een 
klein schakeltje zijn in een complex ra
derwerk. Zij relativeren daarom de eigen 
bijdrage aan de maatschappelijke kwa
len, waarover wij spreken; milieuvervui
ling, fiscale fraude, misbruik van sociale 
vangnetten etc. Bovendien doen de ef
fecten zich pas op lange termijn voelen 
en dan nog erg abstract. Dat de ge
noemde ozonlaag oplost merk je niet 
direct. Dat het financieringstekort oploopt 
en de collectieve lastendruk uit de hand 
loopt, ervaren mensen ook erg indirect. 
De gevolgen worden verspreid over een 
groot deel van de bevolking. Dat de 
bedrijfsvereniging zich genoodzaakt ziet 
om tot premieverhoging aan te moedigen 
brengen mensen niet in direct verband 
met de zichzelf gegunde baaldag. 

Daar komt nog bij dat mensen het 
prisoners dilemma aan den lijve ervaren. 
'Verbeter de wereld begin bij jezelf'. 'Een 
beter milieu begint dichtbij huis'. Maar 
ondertussen is het sociaal-psychologisch 
geen geheim dat de moed en doorzet
tingskracht al snel in de schoenen zakt 
als de concurrent, de collega-vakorgani
satie, de buurman of -vrouw op de oude 
voet verder gaat. Per saldo levert de ge-

8 A.c. Zijderveld, Oe staccato-cultuur. flexibele maat
schappij en verzorgende staat, 92. 

9 Christen-democratie en overheid. 121 e.v. 
10 H. VuiJsje, 'Een pact met de duivel'. NRC-Handels

blad, 31-8-1991, 34. 
11 Vergelijk. MAP. Bovens, Verantwoordelijkheid en 

organisatie. Beschouwingen over aansprakelijkheid, 
institutioneel burgerschap en ambtelijke ongehoor
zaamheid, Zwolle 1990. 
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e toonde goede wil dan weinig op. Het 
steentje dat mensen bij kunnen dragen 
aan de goede zaak is al miniem. Als 
daar dan ook nog eens de verwachting 
bij komt, dat anderen zich minder aan de 
publieke zaak gelegen laten liggen, wordt 
het wel heel moeilijk. Zeker als je bij 
wijze van spreken weet, dat de lege plek 
in de file door je collega wordt opgevuld. 

In wezen staan wij hier voor het pro
bleem van de toerekening. Hoe kun je 
om andere voorbeelden te noemen com
plexe, grote organisaties stimuleren om 
deugdelijk te handelen en bijvoorbeeld 
fraude te vermijden, illegale lozingen 
tegen te gaan, rekening te houden met 
de gevolgen voor ons hele onderwijsbe
stel bij de verwijzing van kinderen, reke
ning te houden ook met de gevolgen 
looneisen voor de werkgelegenheid, met 
de gevolgen voor de premiedruk bij de 
arbeidsongeschiktheidsproblemen? Het 
zijn belangrijke vragen in een samenle
ving die niet de put wil dempen nadat het 
kalf inmiddels verdronken is. 

Voor christen-democraten is daarbij 
het subsidiariteitsbeginsel van beteke
nis. 12 Dat komt erop neer dat de overheid 
bij voorkeur die beleidsinstrumenten 
moet kiezen die burgers en maatschap
pelijke verbanden zoveel mogelijk zelf 
confronteren met de gevolgen van hun 
handelen. Dat kan via een prijsmecha
nisme; de milieuvervuiling die in de prijs 
van brandstoffen of chemische middelen 
wordt verdisconteerd. Of de prijs van het 
ziekteverzuim en de arbeidsongeschikt
heid die in premies van afzonderlijke 
bedrijven of bedrijfstakken neerslaat. 
Afhankelijk van de omvang van het ziek
teverzuim of van de arbeidsongeschikt
heid betalen werknemer en werkgever 
meer of minder premie. De gevolgen van 
zorgvuldig gebruik of misbruik van socia
le voorzieningen worden op die manier 
zichtbaar gemaakt. Maar er zijn ook 
andere methoden om burgers en hun 
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instellingen weer te betrekken bij de 
waarden van de rechtsstaat en om de 
solidariteit in de samenleving zelf te 
versterken. Het plan om speciaal en 
regulier onderwijs weer onder te brengen 
bij één schoolbestuur en eventueel één 
directie is daarvan een voorbeeld. 

En ook hier is het subsidiariteitsbegin
sel richtinggevend. Want natuurlijk kan 
de overheid gaan werken met deugdelijk
heidseisen en aanscherping daarvan. 
Maar beter is het misschien om de ver
antwoordelijkheid binnen de schoolmuren 
op te waarderen door de scholen te 
verplichten tot een regelmatig overleg 
voorzover er verschillende trajecten van 
het schoolwezen in het geding zijn. Dat 
overleg geeft inzicht in de gevolgen van 
beslissingen. De opwaardering van de 
democratie bij scholen, instellingen voor 
de gezondheidszorg, de arbeidsrechtelij
ke bescherming van werknemers die zich 
verzetten tegen ondeugdelijke praktijken 
van hun organisaties, etc. zijn allemaal 
methoden om de beleving van de waar
den van de rechtsstaat en de daarbij 
passende correctie in de samenleving 
zelf op te waarderen. Want één ding is 
duidelijk. Een overheid die meent dat zij 
bijna exclusief verantwoordelijk is voor 
de rechtsstaat en de maatschappelijke 
solidariteit die daarbij past, ontwricht 
uiteindelijk het draagvlak voor de sociale 
rechtsstaat. Zij moedigt al snel vrijblij
vendheid aan. Zij draagt bij aan de sa
menleving waarin sociaal-ethische vraag
stukken van goed en kwaad een armza
lig bestaan leiden. Dat is de reden waar
om het subsidiariteitsbeginsel zo belang
rijk is voor de duurzaamheid van de 
rechtsstaat. De burger raakt dan weer 
betrokken bij het publieke debat, ziet de 
betekenis daarvan weer duidelijk in en 
krijgt - idealiter - weer meer oog voor de 
rol die hij daarbij zelf kan spelen. 

12 Christen-democratie en overheid. 100-101, noot 33. 
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Achterhoedegevecht? 
Vechten christen-democraten geen ach
terhoedegevechten uit? Willen zij niet de 
verzuilde samenleving van weleer restau
reren? In hoeverre is de verwijzing naar 
pluriformiteit een achterhaalde zaak waar 
zij nostalgisch naar omkijken? Wie zit er 
eigenlijk nog te wachten op geprofileerde 
instellingen? Het zijn vragen die vaak te 
beluisteren zijn. In de eerste plaats geldt 
dat de christen-democratie zeker niet de 
verzuilde structuren van eertijds wil op
poetsen of verdedigster wil zijn van de 
christelijke zuil. Alle identiteitsgebonden 
instellingen gaan haar aan het hart. Maar 
haar zorg is vooral van cultuur-politieke 
aard. Waar burgers zelf geen fundamen
tele keuzen meer kunnen maken over de 
inrichting van hun sociale zekerheid, over 
de werkwijze en de filosofie van zorgin
stellingen, psychiatrische inrichtingen, 
onderwijsinstituten en dergelijke ontstaat 
al snel een klimaat waarover De Tocque
ville sprak. Een houding die zich ken
merkt door de zorg of tevredenheid over 
het netto maandinkomen en een vrijblij
vende houding tegenover breder maat
schappelijke vraagstukken. Dat leidt tot 
een verschraalde samenleving. 

Bovendien kunnen de waarden van de 
rechtsstaat hun maatschappelijke anker
punten gaan verliezen. Persoonlijk maak 
ik mij bijvoorbeeld veel zorgen over de 
ontwikkeling rond de moderne medische 
technieken. Als kwaliteit van het leven 
meer en meer afgemeten gaat worden 
aan dat netto-inkomen, wat zal dan de 
invloed zijn op de beschermwaardigheid 
van het leven in de bijvoorbeeld prenata
le fase of bij het naar het einde neigende 
bestaan? Waar zal de toenemende per
fectie van de prenatale diagnostiek en 
van de genetica in combinatie met de 
kwaliteitseisen die men aan het leven 
stelt, toe leiden? Die vraag laat zich stel
len, zonder dat daarmee de medisch
ethische problematiek moralistisch wordt 
platgeslagen. 
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Als nu al een deel van de bevolking 
het als een morele plicht beschouwt om 
vanaf de vijfendertigjarige leeftijd bij 
zwangerschap testen te ondergaan om 
mogelijke defecten op te sporen, tot 
welke vragen zal dat gaan leiden rond 
het verzekeringswezen? Welke polisvoor
waarden mogen gaan gelden? En vooral 
ook; hoeveel ruimte zal er zijn voor hen, 
die bijvoorbeeld het gehandicapte onge
boren leven niet willen afbreken en toch 
met kosten voor opvang en dergelijke te 
maken krijgen, die hun draagvlak te 
boven gaan? Ik noem dit voorbeeld niet 
om daar mee aan te geven dat christen
democraten hier allemaal van die paskla
re antwoorden hebben liggen. Maar wel 
om te illustreren dat de uniformiteit in 
onze samenleving bepaald geen uitge
maakte zaak is. De voortschrijdende 
ontwikkeling van techniek en wetenschap 
zouden weleens tot een grote mate van 
diversiteit kunnen gaan leiden. Een diver
siteit die de christen-democratie, binnen 
de grenzen die de beschermwaardigheid 
van het menselijk leven stelt, in elk geval 
volop wil honoreren. Want een dergelijke 
diversiteit staat op gespannen voet met 
de veralgemenisering waarover ik het 
eerder had. De grijstint van de veralge
menisering gaat dan wringen als een 
institutioneel keurslijf. 

Laten we daarom niet te snel grijpen 
naar alleen maar de markt of arrange
menten van de overheid. En laten wij er 
voor oppassen monopolieposities te 
creëren. Het maatschappelijk initiatief en 
haar verscheidenheid konden wel eens 
belangrijker zijn in onze sociale rechts
staat dan wij zelf beseffen. De wat een
zijdige sfeertekening van een Franse 
auteur uit de vorige eeuw kon ons daar 
de ogen wel eens voor openen. 
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