
VerantwoordeiiJke samenlev1ng 

Prof. dr. G. Kuiper 

Kan de samenleving 
zorgzaam zijn? 

Het COA wil de nadruk leggen op het ver
antwoordelijkheidsbesef bij groepen en 
posities in de samenleving. T erecht: de sa
menleving kan evengoed a/lerlei taken op 
zich nemen als de staat of zijn /agere orga
nen. Maar de zogenaamde zorgzame sa
menleving is daarvan geen gelukkige 
concept/e. 

Sinds 1945 is er veel in de samenleving 
veranderd, meer dan ooit in een eerdere 
periode van veertig jaar: een geweldig 
toegenomen financiele welvaart. Die wel
vaart gaf gelegenheid tot grotere vrijheid: 
onafhankelijkheid van weldadigheid, 
geen broodsgebrek meer, vrijheid om te 
gaan en staan waar men wilde door de 
moderne vervoermiddelen, de (lange) va
kanties. Er valt veel meer te noemen, maar 
ik verwijs liever en kortheidshalve naar de 
geschriften van Ellemers. 1 Als emancipa
tie uit-de-hand-laten, dus bevrijden is dan 
kan men deze periode met recht een pro
ces van emancipatie noemen. Emancipa
tie van de totale bevolking en binnen deze 
hoofdstroom vond in bijzondere mate het 
proces voortgang van de emancipatie van 
de arbeiders, van de katholieken, van de 
gereformeerden en in een tweede helft 
ook van die van de vrouw. Met zijn allen 
behoefden we geen vrees of zelfs angst 
meer te hebben voor militaire onderdruk
king, voor een duidelijke economische on-
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derdrukking, voor allerhande groeperin
gen die elkaar figuurlijk en soms zelfs let
terlijk naar het Ieven stonden. Externe en 
interne democratisering van het onderwijs 
schiepen de mogelijkheid steeds meer 
mensen steeds meer onderwijs te geven, 
waaraan de volwasseneneducatie nog 
kan worden toegevoegd. Het schiep ook 
de mogelijkheid dat steeds meer mensen 
opvattingen, geloofsinhouden, gewoon
ten en ritGJelen niet meer vanzelfsprekend 
vonden en naar de geloofsbrieven ervan 
vroegen: waarom is het eigenlijk zo en 
waarom doen we het niet anders? Oat 
heeft vernieuwing in belangrijke mate 
gestimuleerd. 

Tot de zeer belangrijke veranderingen, 
mogelijk gemaakt door de steeds maar 
toenemende welvaart behoren sociale 
verzekeringen, sociale zekerheid, maat
schappelijke hulp, het recht op sociale 
bijstand enzovoort. Steeds verfijnder wet
ten en verordeningen werden gemaakt 
die bejaarden en weduwen een inkomen 
verschaften waardoor ze niet meer afhan
kelijk waren van hun kinderen, inkomens 
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verschaften aan studenten waardoor ze 
niet meer afhankelijk waren van hun 
ouders, aan werklozen, waardoor ze niet 
meer afhankelijk waren van de gaven en 
giften van het Crisiscomite, aan geestelijk 
en lichamelijk invaliden waardoor ze niet 
meer behoefden te bedelen of afhankelijk 
te zijn van goedgunstige famjlieleden of 
van de kerk. Ze hadden allen een recht en 
hun bestaan rustte niet op de gunst van 
hun medemensen. Ze werden niet meer 
vernederd door zichtbaar gratis verkre
gen fietsplaatjes, door voedseluitdelin
gen, hoe goed overheid, particulieren en 
kerk dat misschien oak mochten hebben 
bedoeld. Er kwamen goed ingerichte be
jaardenoorden, verzorgingstehuizen, kin
dercreches, ziekenhuizen, meest opge
richt door particulieren met algehele of ge
deeltelijke financiele steun van de over
heid. Kortom de verzorgingsstaat. 

Bij al dat moois hebben samenleving en 
overheid overigens wei een paar steken 
Iaten vallen. Toen er al snel overemploy
ment kwam began de vakbeweging te 
overvragen en waren de werkgevers be
reid tot arbeidsvoorwaarden die leidden 
tot een loonexplosie, die niet meer in de 
juiste verhouding stand tot de toeneming 
van de arbeidsproduktiviteit. Uiteindelijk 
bleek de staatsschuld torenhoog te zijn 
opgelopen. lk wil het niet hebben over aile 
consequenties daarvan voor het econo
misch Ieven: werkgelegenheid, prijspeil, 
rentestand, inflatie en dergelijke, maar het 
is voor ieder duidelijk dat de noodzakelijke 
leningen moeten worden afgelost en de 
rente betaald, hetgeen een zware be
lasting voor de komende tijd, voor de ko
mende generatie zal betekenen. Met an
dere woorden: als wfj zo zouden blijven 
doorgaan ontnemen wij in zeer sterke 
mate welvaart aan onze kinderen, wij ste
len dan onze welvaart van onze kinderen. 

Als lid van het CDA stem ik dan ook van 
harte in met het doel van de kabinetten
Lubbers I en II die staatsschuld tot toelaat
bare proporties terug te brengen. Daartoe 
is bezuiniging noodzakelijk. Maar het 
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moet ook duidelijk worden vastgesteld dat 
dit een uiterst pijnlijke zaak is, die de bur
ger met moeite (klagend) opbrengt. Zijn 
gekreun klinkt niet ten onrechte; hij is geen 
masochist en uit dus terecht zijn boosheid 
en pijn. Wat mij zo vaak heeft verbaasd is 
dat het kabinet psychologisch soms zo 
weinig adequaat heeft gehandeld door al
lerlei afschuwelijke maatregelen die mis
schien onvermijdelijk waren voor te stellen 
als zegenrijke ombuigingen zodat we 
eigenlijk blij moesten zijn dat de regering 
nu eindelijk op die gedachte gekomen 
was. Eigenlijk behandelt de overheid dan 
haar burgers als onvolwassenen. Waarom 
niet gewoon gezegd dat het ellendig is dat 
het gebeuren moet en dat de regering 
hoopt dat de betreffende maatregelen te 
zijner tijd weer ingetrokken kunnen wor
den. Churchill zei destijds ook niet dat we 
in de komende tijd maar veel moesten la
chen, genieten moesten van de rust van 
vrije dagen en vakanties en dat er in het 
verkeer ook zoveel mensen omkwamen, 
maar dat het beleid van zijn kabinet bloed, 
zweet en tranen zou kosten. In hun artikel 
Verschuivende verantwoordelijkheden 
zeggen Engbersen en Komter: 'Het "op
portune" van een rendabel samenle
vingsbedrijf hult zich (in de CDA-visie) in 
het gewaad van het "principiele" van de 
verantwoordelijke gemeenschap.' 2 Naar 
hun mening staat 'gespreide verantwoor
delijkheid' op gespannen voet met de 
overige christen-democratische uitgangs
punten: gerechtigheid, solidariteit en rent
meesterschap. 

Natuurlijk zijn er ook concrete maatre
gelen geweest die anders hadden kunnen 
zijn. Welk CDA-Iid zal dat ontkennen? 
Waar gewerkt wordt worden fouten ge
maakt, zelfs wei eens erge fouten. Daar
over wil ik het niet hebben. Wei over de 
principiele uitgangspunten van het beleid. 

Daar stuiten we op de term 'zorgzame 

2 G. Engbersen en A. Komter. "Schu1vende verantwoorde· 
IIJkheden De verdeling van lasten en lusten 1n een ··ver· 
antwoordeiiJke samenleving·· "; Beleid en Maatschapp!J, 
Jrg XV (1988) 238 
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samenleving'. De verzorgingsstaat kende 
de overheid een grote mate van bemoei
ing met het maatschappelijk Ieven rech
tens toe. Hij stelde haar verantwoordelijk 
voor het welzijn van de burgers, want 
daarop moest de bemoeiing van de staat 
zijn gericht: het heil, de heling van de men
sen. De verantwoordelijke maatschappij, 
waarop tijdens de bijeenkomst van de We
reldraad van Kerken in Amsterdam reeds 
werd gewezen, en welk concept later 
(1954) in Evanston werd uitgewerkt, werd 
goeddeels in praktijk gebracht - prak
tisch vertaald, zou men kunnen zeggen -
in deze overheidsbemoeienis. Kenmer
kend voor de verzorgingsstaat is dat de 

Kenmerkend voor de 
verzorgingsstaat is: 
geen afhankelijkheid 
maar vrijheid. 

burgers recht kunnen doen gelden op die 
verzorging: geen liefdadigheid, die afhan
kelijk maakt. Van een stelsel van particu
liere voorzieningen is dan geen sprake 
meer. Geen afhankelijkheid, maar vrij
heid. De overheid is dan niet meer het in
stituut waartegen de burgers hun vrijheid 
verdedigen, maar het instituut dat de vrij
heid van de burgers verdedigt. Daaraan 
zijn grenzen, economische grenzen, wei 
te verstaan. Als die worden overschreden 
kan het gebeuren dat het geheel van so
ciale verzekeringen, onderwijs en ge
zondheidszorg zoals die bestaan, niet ge
handhaafd kan blijven. Als de geboden 
vrijheid op prijs wordt gesteld zal met 
grote zorgvuldigheid moeten worden be-
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zien waar precies en hoeveel precies 
moet worden gekapt. Oat was de zure 
taak van Lubbers I en II en zij hebben 
daarmee succes gehad. Oat is het poli
tieke topic waarvoor een bedreigde ver
zorgingsstaat ons stelt, wanneer er sprake 
is van structurele en conjuncturele econo
mische neergang. De overheid heeft altijd 
van doen met het maken van keuzen en 
het stellen van prioriteiten, maar de subtili
teit ervan is groter naarmate de ingrepen 
pijnlijker zijn omdat zij vermindering van 
voorzieningen inhouden die direct in het 
vlees snijden, dus voelbaar zijn voor de in
dividu. Oat vestigt er meteen de aandacht 
op dat overheid en samenleving die voor 
een dergelijk systeem kiezen het bepaald 
niet gemakkelijk hebben en de han den vol 
hebben aan de beantwoording van de 
vraag: wie komen in aanmerking voor een 
uitkering, hoe lang, wanneer en hoe groot 
is die. Het praktische beleid zal ten aan
zien daarvan in verschillende tijden al naar 
gelang de economische situatie van de 
samenleving en de financiele toestand 
van het rijk, telkens anders zijn. Wanneer 
de huidige regering genoodzaakt is het 
aantal in aanmerking komende mensen te 
beperken, de bedragen te verlagen en de 
duur te verkorten betekent dat uiteraard 
niet een afbraak van wat genoemd wordt 
'het sociale stelsel', het verdwijnen van de 
verzorgingsstaat, maar pijnlijk is het wei. 
En dat beest moet maar bij zijn naam wor
den genoemd. 

Pathetische zinnen 
In het CDA-rapport 'Van verzorgingsstaat 
naar verzorgingsmaatschappij' staan on
der de hoofden 'De opkomende "ik-cul
tuur"' en 'De politiek als afvalbak van de 
"ik-cultuur"' een aantal merkwaardige 
pathetische zinnen:3 dit is wellicht wat 
christen-democraten het meest steekt in 
de liberale hang naar exploitatie van deze 
ik-gerichtheid: want in het 'gewoon jezelf 
zijn' dreigen mensen nog eens extra aan-

3 Z1e p 38 
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gespoord te worden zich te verschansen 
achter de dingen die men in deze samen
leving nag kan overzien: het inkomen, de 
eigen uitkering, de eigen besloten wereld. 
Deze mensen rest in de crisis van dit mo
ment weinig anders dan zich verkrampt te
gen aantasting daarvan te verzetten.' In 
de eerste plaats merk ik op dat oak voor 
socialisten, voor de vakorganisaties, werk
geversorganisaties, kortom voor aile bur
gers, boeren en buitenlui inkomens, uitke
ringen, prijzen en belastingen belangrijke 
zaken zijn. Oat het ego'lsme in de voor
spoedige jaren zeventig te keer werd ge
gaan, was op zijn plaats, maar mensen 
hierop te wijzen nu zij op allerlei manieren 
in de knel zijn gekomen, is de dingen op 
hun kop zetten. Men moet hen nu niet oak 
nag gaan opzadelen met schuldgevoe
lens. Vooral vroegere overheidspersonen, 
alsmede de toenmalige volksvertegen
woordigers die onvoldoende de loonex
plosie hebben bestreden en de begro
tingstekorten uit de hand hebben Iaten lo
pen, dienen gekapitteld, niet de categorie 
van de partijleden en -kiezers. In de 
tweede plaats past het de partij oak niet 
demonstraties tegen de achteruitgang in 
het rapport aan te duiden met verkrampt 
verzet. Het rapport zegt oak ten onrechte 
dat het niet gerechtvaardigd is dat men de 
overheid vraagt uit te leggen waarom zij 
niet aan de eisen van de burgers kan vol
doen. Het rapport vindt dat de eisers moe
ten uiteenzetten waar6m ze iets van de 
overheid eisen. Oat mag in het algemeen 
waar zijn, maar niet als de overheid hun 
iets ontneemt; dan moet de overheid uit
eenzetten waarom zij dat doet en waarom 
het niet anders kan. En dan de tirade in het 
rapport over welzijnsbeleid zonder hart. 
Wat is bedoeld? De overheid kan aileen 
het welzijn bevorderen op zakelijke wij
zen, na alles overwogen te hebben. Als er 
teveel geld aan welzijnsbeleid wordt uitge
geven dan moet er bezuinigd worden, na
melijk met spijt in het hart en eventueel met 
een slecht geweten ten opzichte van de 
slachtoffers. 'Redden wij het met het geld, 
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maar zonder het hart?' is een mooie vraag 
in het rapport, die je zou kunnen afzetten 
tegen de volgende: Redden we het met 
het hart, maar zonder geld? lk stem in met 
het rapport dat je de overheid niet verant
woordelijk kunt stellen voor het totale wel
zijn. Maar ik ben van mening dat de over
heid wei verantwoordelijk is voor het wel
zijnsbeleid. Het is wei degelijk de verant
woordelijkheid van de overheid en de 
volksvertegenwoordiging dat de voorwaar
den geschapen worden door rechtsregels 
en ten dele door het beschikbaar stellen 
van gelden, voorzover 's lands kas dat 
toelaat. 

Zorgzame samenleving 
Is er dan reden een andere filosofie te 
construeren? Misschien, misschien ook 
niet. Het gebeurt evenwel. Daaraan is de 
naam zorgzame samenleving gegeven. 
Van Dale (1950) leert ons dat zorgzaam 
betekent vol zorg, steeds zorgend. Een 
zorgzame samenleving is dus een steeds 
maar zorgende samenleving. Onvermij
delijk leidt dat tot overpeinzing. Kan een 
samenleving zorgen? Kan zij werken, 
rusten, sparen, lachen of zorgen? Kan een 
samenleving Oberhaupt iets doen? Oat 
lijkt mij onmogelijk. De samenleving is een 
abstractie, waarin wei concrete mensen 
zijn die zorgen, werken, sparen, lachen 
enzovoort. Wordt de samenleving dan ge
typeerd door begrippen als zorg of zorg
zaam? Misschien wei eerder door een be
lendend begrip als zorgwekkend. Als het 
CDA over zorgzame samenleving spreekt 
bedoelt het, dunkt mij, meer dat het zoiets 
voorstaat. Het woord heeft ook de notie 
van voorzichtigheid. Een zorgzame moe
der is iemand die voorzichtig omspringt 
met haar kinderen en het hun voor zover 
het aan haar ligt aan niets laat ontbreken. 

Op de pagina's 41 en 42 van het CDA
rapport wordt gesproken over de zorg
zame samenleving. Uit hetgeen daar ge
zegd wordt valt op te maken dat daarmee 
niets anders bedoeld wordt dan dat naast 
professionele ook vrijwilligershulp wordt 
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geboden en daarnaast gaat het over de 
taak van de overheid op dit terrein. Die 
laatste wordt echter niet duidelijk. Behalve 
de cryptische opmerking 'naast een aan
sturen op een nieuw evenwicht tussen 
professie en vrijwilligheid zullen professio
nele organisaties moeten worden "open
gebroken" ', zegt het rapport dat 'T evens 
extra zorg noodzakelijk zal zijn om het 
functioneren van de vrijwilligheid ( ... ) in 
particuliere organisaties te stimuleren ' 
Het bange vermoeden rijst dat bedoeld is 
dat nude overheid het financieel niet meer 
redt - en er dus bezuinigd moet worden 
op leerkrachten, verplegend personeel, 
politie enzovoort, onbetaalde krachten 
van wie men aileen liefde en geen deskun
digheid mag verwachten, die plaats inne
men. Als die vrijwilligers er niet zijn (de 
overheid kan aileen met warme woorden 
opwekken tot vrijwillige hulpverleningl) 
blijft hulp achterwege. Terwijl professione
len uiteraard de nodige kennis en als be
taalde krachten de plicht tot helpen heb
ben, ontbreken - eveneens uiteraard -
de verplichting tot helpen en vaak de 
daarvoor benodigde kennis en kunde bij 
de vrijwilliger. 'Mensen hebben mensen 
nodig' is bijna het intrappen van een open 
deur; daarvoor zijn dan ook hulpverle
ners, zowel professionele als vrijwilligers. 
Het is duidelijk dat aan de eersten de voor
keur moet worden gegeven. Uit het rap
port wordt niet duidelijk waar6m het po
neert: 'Oat vraagt de komende jaren een 
terugtreden van professionele pretentie 
en op bepaalde terreinen (welke?) ook 
van beroepskrachten.' Kortom, op de ge
noemde pagina's wordt niet duidelijk wat 
beoogd wordt met de zorgzame samenle
ving. Er kan nu wei staan: 'wij verlangen 
niet terug naar vroegere perioden, alsof 
het toen allemaal zo ideaal was', maar 
daar zal het met die zorgzame samenle
ving wei naartoe gaan. Men moet er niet 
aan denkenl 

Wanneer Runia schrijft dat de zorgzame 
samenleving helemaalligt in de lijn van het 
Bijbelse denken zal ik hem daarin niet te-
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genspreken als hij bedoelt dat het zorg
zaam zijn in de Bijbel benadrukt wordt. Zo
als dat ook het geval is met bevrijding uit 
onderdrukking, uit slavernij, uit het dienst
huis. De voorbeelden die hij aanhaalt zijn 
uit Leviticus 19 en het verhaal van de 
Barmhartige Samaritaan 4 Het valt op dat 
het in beide gevallen gaat over de vreem
deling. In Leviticus 19:18 staat ook het be
kende door Jezus geciteerde gebod: Gij 
zult uw naaste liefhebben als uzelf. Daarin 
wordt herinnerd aan Egypte (Mizrajiem = 
Angstland). Buber en Rosenzweig verta
len in hun Verdeutschung: Haltet lieb den 
Genossen dir g!eich!5 Dus: Heb de naaste 
lief want hij is als jij, hij zit in hetzelfde 
schuitje. Denkt eraan dat jullie vreemdelin
gen waren in Egypte en er net zo aan toe 
waren! Zorgt voor hem, zoals ook de Sa
maritaan voor de vreemdeling, de Jood 
zorgde. Het gaat derhalve om de mens 
die God op onze weg voert. Niet zo maar 
iemand, niet zo maar een categorie. 
Eigenlijk gaat het helemaal niet om een ca
tegorie, maar om de persoonlijke relatie. 
Als de thorageleerde Jezus vraagt: Wie is 
mijn naaste? vraagt hij naar de bekende 
weg: hij kent immers Leviticus 19. Daarom 
geeft Jezus hem ook het raadsel van de 
Barmhartige Samaritaan op. Aan het eind 
vraagt hij de thorageleerde: En wie was 
nou de naaste? Hij antwoordt dan niet: de 
Samaritaan, maar: Hij die barmhartigheid 
aan het slachtoffer bewees. In de Bijbel 
gaat het blijkbaar niet om de groep waar
toe iemand behoort, maar om de daad. In 
het Oude Testament wordt van diezelfde 
vreemdeling gezegd: hij zal bij u wonen 
als was hij een van u. Dezelfde Buber legt 
in zijn boek lch und Ou ook de nadruk op 
het feit dat in deze relatie de ander geen 
voorwerp is, maar dat de relatie geken
merkt wordt door het heden, dat wat nu 
aan de orde is (kein Gegenstand, sondern 

4 K Run1a, De kerken en de zorgzame samenlevtng, 
Chnsten Democrattsche Verkenntngen (1987). 281 en 
282 

5 M. Buber und F Rosenzwe1g. Die fun! Bucher der Wer
sung Oee/1, Das BuchER RIEF, 326 
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Gegenwart). In Leviticus wordt gezegd 
dat er niet tot op de laatste graankorrel 
moet worden geoogst: je moet iets Iaten 
liggen voor vreemdeling, weduwe en 
wees. AI is het niet veel, iets moet je hun 
garanderen, maar ze blijven kwetsbaar. 
Het is alsof ook de Bijbel zegt: vreemde
ling, weduwe en wees zouden even onaf
hankelijk moeten zijn, even bevrijd als jul
lie zelf, niet meer afhankelijk van anderen. 
Daarnaar moet je uitzien. 
Als we het hebben over zorg en zorgzaam 
dan kunnen we niet heen om vrijheid en 
bevrijding. Mag ik hierin een oproep tot 
het verschaffen van een rechtspositie (in 
brede zin) z1en? En als het niet lukt die 
sterk te maken - bijvoorbeeld door finan
ciele oorzaken - dan geldt de oproep 
aan ieder van ons bij te springen als 
'vreemdeling, weduwe of wees' in moei
lijkheid raakt. Maar zij dienen zo weinig 
mogelijk afhankelijk te zijn van onze liefda
digheid en hulpvaardigheid en bereidheid 
tot zorgen. Helaas moet gezegd worden 
dat aile mensen slecht af zouden ziJn als zij 
voor hun overleven van hun medemensen 
afhankelijk zouden zijn. Toen de kerken in 
de jaren dertig voor het grate probleem 
van de werkloosheid kwamen te staan 
moesten ze het ook Iaten afweten. Een 
vergeleken met de huidige, zeer lage uit
kering en wat steun van het Crisiscomite 
was het deel der werklozen. Voor de rest 
waren daar dan gemeentelijke diensten 
voor sociale zaken en de kerk; allen die er 
aanklopten verkeerden in een afhanke
lijke positie. 

Romantiek van de gemeenschap 
Terugkeer naar een dergelijke situatie kan 
ook niet meer. Het doet denken aan 
toestanden in minder ontsloten samenle
vingen dan de onze. Gevreesd moet wor
den dat de romantiek van de gemeen
schap weer doorbreekt, zoals de socio
loog Ferdinand Tonnies dit begrip 
plaatste tegenover het beg rip maatschap
pij (Gemeinschaft tegenover Gese/1-
schaft). Het eerste kenmerkte zich dan 
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door nauwe relaties: bloed- en aanver
wantschap, burengemeenschap, dorp, 
gehucht, waarin de Wesenwille speelt, die 
het wezen der dingen naar voren brengt; 
het tweede vindt men in de stad, waar 
men elkaar niet kent, waar het do-ut-des 
heerst en de Kurwille (waar middelen be
oordeeld worden op hun doelmatigheid), 
de mensen van elkaar vervreemd zijn en
zovoort. Latere analyse heeft Iaten zien 
dat zelfs in allerlei zeer persoonlijke rela
ties en derhalve ook in de kleine groep het 
do-ut-des, het voor-wat-hoort-wat heerst, 
namelijk in de ruiltheorieen van Homans 
en van Blau.s Ten onzent is het vooral 
Kruijt geweest die in een prachtige studie 
Tbnnies' opvattingen heeft geanalyseerd 
en die concludeerde dat de gemeen
schapsgedacht romantisch, een vlucht uit 
het heden en in het verleden is.? Hij wijst 
op de last van de plicht tot burenhulp in 
het boerenbedrijf, bij begrafenissen, ge
boorten die altijd de verplichting tot tegen
prestaties en gitten inh1elden; het minste 
was wei dat in ruime mate op sterke drank 
werd getracteerd. De burenhulp kwam 
meer voort uit afhankelijkheid van de an
der dan uit liefde tot de ander. Uit de 
drang naar vrijheid van deze vaak knel
lende banden kwamen dikwijls bittere fa
milieruzies en -veten voort. Het huwelijk 
was bekend als instituut om familiebezit te 
garanderen, dan wei te vergroten: bruids
schat en bruidsgift speelden een grate rol. 
De ellende die voortvloeide uit het inwo
nen van bejaarde ouders bij hun kinderen 
is ieder bekend uit eigen ervar1ng, overge
leverde verhalen of uit boeken. Aile on
aangename kanten van de zorgzame sa
menleving uit ons verleden voor de be
trokken bejaarden worden vaak vergeten: 
onvoldoende zorg door gebrek aan tijd, 
verkeerde verzorging, uitsparen van de 
dokter, bemoeizucht van de ouders met 
het gezin van hun kinderen. 
6 George C Homans. SoCial Behav1our, New York 1961 

Peter M Blau. Exchange and Power m Soc1al Lde. New 
York 1964 

7. J.P KrurJt. Gemeenschap als soc10log1sch begnp. Een 
knt1ek op Tonmes. Amsterdam 1955 
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Misschien moet de term 
'zorgzame samenleving' 
maar liever verdwijnen. 

Op pagina 19 constateert Kruijt, samen
vattend, dat Tbnnies ongelijk had en dat 
hij blind geweest is voor de werkelijke ver
houdingen en mentaliteiten. Wanneer het 
CDA teruggrijpt op dergelijke toestanden 
dan is het geen wonder dat Engbersen en 
Komter schrijven: ' ... lijkt de tijd te hebben 
stilgestaan wanneer men de maatschap
pij-analyse van het CDA leest. Belangrijke 
intermediaire verbanden als gezin, buurt, 
kerk en werkkring worden ten tonele ge
voerd, alsof dit vaste gegevenheden zijn. 
Toch is er sinds de jaren vijftig veel veran
derd. Het gezin is niet Ianger de enige 
hoeksteen van de samenleving, de kerk is 
een wankele zuil geworden, de buurt als 
"Gemeinschaft" verdwijnt meer en meer 
en op de arbeidsmarkt is maar een be
perkt aantal plaatsen voorradig.' Wanneer 
naar het andere begrip (Gesellschaft) 
wordt gekeken zien we dat in de moderne 
stedelijke verhoudingen de vervreemding 
en het zich niet om elkaar bekommeren 
wei mogelijk, maar in de prakt1jk allerminst 
algemeen zijn. Buren in de stad helpen el
kaar ook vaak, ook daar zijn persoonlijke 
en innige banden, zij het in andere ver
banden en kaders dan de ruimtelijke: ook 
hier weer de familie, maar ook via de 
schoolklas van de kinderen, de kerk, de 
ontmoeting in de supermarkt en de tijd
sch riftenwi nkel. 

De normen waarop hulp dan berust zijn 
ethische Offerbereidheid, daar gaat het 
dan om. Hulp geven, vrijwillige hulp, 
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vraagt offers van vrije tijd, van tolerantie Ue 
moet vaak heel wat verdragen van de 
hulpbehoevende) en geduld want kinde
ren, zieken, bejaarden en trouwens aile 
overige mensen kunnen heel lastig zijn. 
Tussen haakjes: en dus de hulpverlener 
ook. De hulpbehoevenden hebben wei
nig of geen macht, geen sancties ten op
zichte van de falende helpers; zelfs de 
rechter kan niet oordelen, want ze kunnen 
zich niet beroepen op geschreven recht. 
Geen negatieve sancties dus ten opzichte 
van de helpers, wei positieve, bijvoor
beeld de Nobelprijs (Zuster Theresa) of de 
dankbaarheid, h1elenlikkerij en onderwor
penheid van de geholpene. Als hier van 
recht sprake is, is het het recht van de hel
per op een weldadigheidsobject. Zo zag 
men dat ook in de Middeleeuwen. Van 
den Berg vertelt ons dat Thomas van 
Aquino er de nadruk op legt dat bij het ge
ven van aalmoezen de ontvanger steeds 
slechts aan de rand van het blikveld te vin
den ise In minder ontsloten en meer geln
tegreerde samenlevingen ziJn dan ook 
geen vergeten groepen, de hulpbehoe
venden werden niet vergeten9 Zolang ze 
hun plaats maar kenden en geen aspira
ties hadden. 

De positie van de hulpbehoevende was 
dus slecht. Hij was niet vrij en had ook 
geen recht op hulp. De helper had recht 
op hulp verlenen, maar geen plicht, zeker 
geen plicht tot afdoende hulp, geen plicht 
tot verandering van de maatschappij zo
dat veel hulp overbodig zou worden, want 
dat zou strijdig zijn met zijn recht op hulp
verlenen. In de Bijbel wordt ons verteld 
dat men in de eerste christengemeenten 
alles gemeen had, alles samen deelde, 
maar dat liep ook niet steeds goed af (Ana
nias en Safira), in de kerkelijke bedeling 
werden de Griekse weduwen verwaar
loosd (Handelingen 6). Bij de liefdemaaltiJ-

8 H van den Berg. SoC1olog1e van de hulpverlen1ng (Mep

pel1963) 58 
9. /d. p 55. 
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den ontstonden wantoestanden, schrijft 
Paulus bestraffend in een van zijn brieven: 
de rijken die niet hoefden te werken kwa
men eerst en als de slaven kwamen was 
alles op. Met andere woorden aile gebrui
kelijke overtredingen kwamen voor. Niet
temin schrijft Paulus aan de Galaten 
(6: 1 0): 'Laten wij dus, daar wij de gelegen
heid hebben, doen wat goed is voor allen, 
maar inzonderheid voor geloofsgenoten'. 
Twee dingen vallen daarbij op. Ten eerste 
dat hier de aanvoegende en niet de gebie
dende wijs is gebruikt. Ten tweede moet 
de oproep aileen ten goede komen, uiter
aard vooral de geloofsgenoten: de ge
meente komt v66r het gemenebest. Zoals 
ook het gezinslid eerder op onze weg 
komt dan de buurtgenoot (Je naaste lief
hebben want hij zit in hetzelfde schuitje). 

Runia vestigt ook de aandacht op psalm 
72, waarin de koning wordt opgeroepen 
tot gerechtigheid. Naar aanleiding daar
van valt op te merken dat de rechtvaar
dige (Lsaddick) iemand is die je vertrou
wen l~unt, die je niet laat vallen, die je de 
rechte weg wijst en die weg leidt tot het 
gestelde doel en eindigt dus niet ergens in 
de wildernis. 10 Als daar in dezelfde psalm 
de armen bij betrokken worden dan mag 
dat voor aile dingen betekenen dat het 
recht er moet zijn en dat dit niet los te zien 
is van naastenliefde en solidariteit. De 
oproep tot het scheppen en handhaven 
van recht, tot gerechtigheid, impliceert al 
dat deze niet alom heersen. In de hierbo
ven besproken zin is er dus geen zorg
zame samenleving. Zij kan aileen een 
perspectief zijn, zowel in de Gemeinschaft 
als in de Gese//schaft. Weten wie de 
naaste is, is het perspectief van de ge
noemde /ch-Ou-relatie, van het brood, on
derdak en liefde geven aan de 'vreemde
ling'. Oat is een persoonlijk kennen, waar
bij het primair om de individu gaat, niet 
vanuit het ego'fsme van de 'ik-cultuur', 
maar vanwege de oproep tot de ander. 

Realiteitsgehalte 
Engbersen en Komter schrijven: 'De 
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CDA-visie verraadt eerder een 'wishful 
thinking' dan dat zij getuigt van een rea
listische prognose van de mogelijke con
sequenties van het politieke beleid.' 11 Oat 
mag zo zijn, maar dat geldt voor aile 
gestelde politieke doelen. Men wenst die 
te bereiken. Als echter de kans daarop, 
dus de prognose, wordt overwogen dan 
komt het ook mij voor dat het realiteitsge
halte van de verwachtingen niet al te groat 
is. 

Wanneer de zorgzame samenleving 
zou worden gezien in het perspectief van 
de /ch-Ou-, desnoods in dat van de /ch-Er
relatie, is in de eerste plaats de term onge
lukkig: 'zorgzame mensen' wat beter. In 
de tweede plaats realiseer ik mij dat de 
oproep als in (onder andere) Leviticus 19 
en in het verhaal van de Barmhartige Sa
maritaan geen politieke aangelegenheid 
is, maar een persoonlijke. Het is geen taak 
voor overheid en volksvertegenwoordi
ging, maar voor de individuele christen. 
Daaraan moeten we elke zondag opnieuw 
worden herinnerd in de gemeentesamen
komst. De /ch-Ou-relatie, zoals die tussen 
de Samaritaanse hulpverlener en het 
Joodse slachtoffer zich voordoet kan de 
anonieme overheid niet tot stand brengen 
en daarom moet misschien de term 'zorg
zame samenleving' maar liever helemaal 
verdwijnen. In een boekbespreking lees 
ik: 'De bijbel kent geen "abstracte mens
heid", maar uitsluitend concrete betrek
kingen. De Mens leeft volgens genesis (als 
principe van aile schriften) altijd in de lijn 
van de verwekkingen van vader op zoon, 
als de man en zijn vrouw, als de mens en 
zijn broeder, als de mens en zijn kame
raad. Deze betrekkingen worden telkens 
verbroken. Maar ook de verzoening van 
die breuk heft de tweeheid niet op.' 12 

Overheid en volksvertegenwoordiging 

10. K. BouhUIJS en KA Deurloo, Taalwegen en dwaalwe
gen (Amsterdam 1967), 46. 

11 Zie. p. 244 
12 R1nse Reel1ng Brouwer 1n Bek1rbenoe. Maandbericht 

van de kerkeraadscomm1Ss1e 'Tenach en f;vangelie'. 
Jrg. 30. nr. 11 (1988). 
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zouden zich moeten toeleggen op de 
rechtsregels, die in solidariteit aan ieder
een mogelijkheid geven tot Bestaansze
kerheid (sociale verzekeringen, gezond
heidsverzekering etc.), Bescherming (van 
bezit, privacy en vooral de integriteit van 
het Ieven van allen en vooral van de kwets
bare jongeren en bejaarden) en, in het al
gemeen, Welzijn, ook a\ moeten er om fi
nanciele redenen stappen terug worden 
gedaan. 

Terecht heeft het CDA er de nadruk op 
gelegd df!.t de uitvoering van het bo
venstaande en verscheidene andere za
ken niet per se door de overheid moet ge
schieden. Er zijn tal van intermediaire or
ganisaties die dat evengoed en vaak zelfs 
beter kunnen doen. Als we spreken over 
een verantwoordelijke samenleving dan 
bedoelen we tach dat zij niet door de over
heid moet worden bevoogd, dat haar or
ganisaties allerlei taken op zich nemen, 
die zij met even grate zorgvuldigheid uit
voeren als de staat of zijn lagere organen. 
Andere functionarissen zijn als zodanig 
niet beter of slechter, niet bekwamer of on
bekwamer dan ambtenaren - en het zijn 
tenslotte de functionarissen en ambtena
ren die het werk doen - zij het ook dat de 
eersten vaker in de gelegenheid zijn f\exi
beler te handelen. 

lk noemde dit hier omdat het CDA na
druk wil leggen op het verantwoordelijk
heidsbesef bij al\erlei groepen en posities 
in de samenleving en niet aileen bij de 
overheid en ik daarmee instem omdat dit 
zinvol is. Oat geldt ook voor het econo
misch Ieven: sinds jaar en dag is het van 
mening dat de verantwoordelijkheid voor 
lonen en andere arbeidsvoorwaarden ligt 
bij de sociale partners en niet prim air bij de 
overheid. Terecht, want zij bleken zich 
mee verantwoordelijk te voelen voor het fi
nanciele herstelbeleid. Allerwegen wordt 
gesproken en geschreven over de crisis 
van de verzorgingsstaat, zijn uit de hand 
\open en zijn onbetaalbaarheid. Oak de 
sociaal-economische organen moesten 
daarop inspelen en zij hebben dat ook ge-
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daan. 13 Daarbij is het ook duidelijk gewor
den dater beperkingen worden opgelegd 
aan de staat in zijn macro-economische 
functies. De Nederlandse welvaart is in 
hoge mate afhankelijk van de wereldsitua
ties. Op eigen kracht, onafhankelijk van 
het buitenland, kan Nederland een baisse
periode niet doen verkeren in een hausse
periode. Belangrijk is hoe het bedrijfsle
ven inspeelt op veranderingen die zich 
voordoen. 

Er is zeker reden tot bezorgdheid over 
de schaalvergroting in onze samenleving: 
de steeds grater wordende steden, de on
overzichtelijkheid van de economie en de 
vervreemdingsverschijnselen waarmee 
dat gepaard gaat. Mensen voelen zich 
eenzaam ook a\ zijn ze allerminst aileen. 
Daaraan kan de overheid weinig doen, 
maar we zien dater een neiging is samen 
te scholen in kleinere verbanden, oak bin
nen de grotere gehelen: basisgemeenten 
binnen de kerk, gespreksgroepen over 
ziekten en allerlei maatschappelijke en 
persoonlijke problemen, waarin men 
troost bij elkaar zoekt. In de grate steden 
gaat men het bestuurlijk Ieven opsplitsen 
in stadsdeelraden, in het bedrijfsleven 
vindt het overleg vooral plaats in de onder
nemingsraden en overlegvergaderingen 
waarin de dikwij\s goed gevormde werk
nemers een steeds prominenter plaats 
gaan innemen, raden van commissaris
sen die in vee\ bedrijven eindelijk de orga
nen zijn geworden die bedoeld waren, 
toezicht houdend en adviserend op een 
zekere afstand. 

Aan het einde van mijn betoog moet 
worden vastgesteld dat de conceptie van 
een zorgzame samenleving niet gelukkig 
is en beter kan verdwijnen. Er is het een en 
ander te zeggen voor een verlaten van de 
term verzorgingsstaat omdat die sugge
reert dat al\es van de staat moet worden 
verwacht en die te vervangen door verzor-

13. Z1e J.P. Verhoogt, Cns1s en kritlek der verzorgingsstaat. 
De politleke relevantle van het maatschappelijke mid
denveld, Chnsten Democratische Verkenmngen, 1987, 
nr. 12, 498 ev. 
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gingsmaatschappij. De verzorging mag 
best een taak worden van andere maat
schappelijke organen, op voorwaarde dat 
algemeen geldende wetten en verorde
ningen garanderen dat er geen mensen 
tussen wal en schip raken, de zwakken 
worden ontzien en de kwetsbaren be
schermd.14 
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14 Zre Discussienota over de verantwoordeli;ke samenle
vtng, uitgegeven namens het partijbestuur van het CDA, 
1988 
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