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Corporatief den ken 
versus corporatisme 

Grote christen-democratische partijen in 
Europa, zoals de CDU in de Bonds Repu
bliek Du1tsland (BRD) en de DC in ltalie, 
ZIJn opgericht als remedie tegen het Fas
cisme. Een van de kenmerken van deze 
pol1tieke ideologie is het corporatisme. 
Geen wonder dus dat Nederlandse chris
ten-democraten als door een wesp gesto
ken reageren als men hen corporatisme in 
de schoenen schuift. 

Dit gebeurde in een stevige discussie 
op een congres over 'De gemeente: doc
tnne en praktijk' .1 De aanleiding tot deze 
discussie was de stellingname van Klop 
en Balkenende in een artikel. Zij schreven, 
dat niet zozeer decentralisatie, maar de 
overdracht van taken door de overheid 
aan maatschappelijke organisaties in het 
kader van het vorm geven aan gespreide 
verantwoordelijkheid een belangrijk poli
tiek vraagstuk was. 2 1k denk dat deze rela
tie 1ngewikkelder is, als het gaat om het te
rugdringen van de overheid en het reacti
veren van maatschappelijke organisaties 
(of wat ouderwets corporaties) ten einde 
pluralisme en veelkleurigheid in de sa
menleving te bevorderen. Het vermaat
schappelijken van een niet essentieel deel 
van de nu door de gezamenlijke overhe
den vervulde taak is veeleer een voor
waarde voor het slagen van het nu stagne
rende decentralisatiebeleid, in de zin van 
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het overdragen van taken en bevoegdhe
den van de rijksoverheid aan de provin
cies en de gemeenten, dan een vervan
ging daarvan3 

Christen-democraten hebben in het al
gemeen weinig moeite met het erkennen 
van de eigensoortigheid, eigen identiteit, 
normen en waarden, cultuur etc. van de 
vele organisaties, die in de samenleving 
voorkomen. In een christen-democrati
sche staatsleer staan deze naast de over
heid met haar eigen onvervreemdbare 
taak. Deze taak houdt in het bestellen van 
de gerechtigheid, zo nodig met de sterke 
arm, en, als uitvloeisel daarvan, het schep
pen van ontplooiingsmogelijkheden voor 
het zwakke vooral door het in toom hou
den van het sterke. De overheid moet 
orde scheppen en handhaven tussen indi
viduen en organisaties. 

Socialisten hebben een veel ruimere 

1 Het congres werd op 13 november 1987 in Utrecht ge
houden Het was georgan1seerd door de redact1e van het 
t1Jdschr1ft 'Bestuurswetenschappen' naar aanle1d1ng van 
het u1tkomen van een themanummer: 'De gemeente: 
doctrine en prakt11k', 1aargang 41, nummer 6 (oktober 
1987) 357516 

2 C J Klop en J P Balkenende 'Chnsten-democrat1e en 
de gemeente 1n het noot 1 vermelde nummer, p. 
477-487 

3 A. Kl1nk en M.R. Veenstra: 'Twee honden vechten om 
een been Een beschouw1ng over decentralisat1e en 
gespreide verantwoordelijkheid', Bestuursforum, okto
ber 1987, 11e 1aargang, no 10, 235-239. 



opvatting over de staatstaak en spreken in 
dit verband vaak van functionele decen
tralisatie. Daarmee bedoelen zij het over
laten of overdragen van taken aan maat
schappelijke organisaties. Vanuit een 
principieel individualisme zijn liberalen be
ducht voor een sterke overheid. Als er ge
meenschapstaken moeten worden ver
vuld, dan denkt een liberaal eerder aan de 
overheid dan aan maatschappelijke orga
nisaties. Zij menen dat in dat verband con
troleerbaarder met behulp van rechtsre
gels (een ieder is gelijk voor de wet) en for
meel democratisch gehandeld kan wor
den. Rechtsbescherming kan in over
heidsverband overzichtelijk en eenvormig 
worden geregeld. 

Vanuit socialistisch en liberaal gezichts
punt is de term 'maatschappelijk midden
veld' ook verklaarbaar. De maatschappe
lijke organisaties bevinden zich tussen de 
overheid, als verantwoordelijk voor in prin
cipe alles, en de burgers, als zo vrij moge
lijke individuen. lk denk dat het maar beter 
is deze term te vermijden, omdat het dan 
lijkt alsof de maatschappelijke organisa
ties onder in plaats van naast de overheid 
functioneren. En alsof de burgers er ge
dwongen lid van zijn, terwijl zij vrij zijn om 
er aldan niet in te participeren. 

Corporatisme houdt in het streven van de 
staat om de maatschappelijke organisa
ties in te schakelen bij het uitvoeren van 
zijn in principe onbegrensde taak en hun 
activiteiten naar zijn hand te zetten. Als wij 
nauwkeurig analyseren zullen tal van de 
huidige relaties tussen de overheden 
enerzijds en de maatschappelijke organi
saties anderzijds als gevolg van compro
missen tussen de aanhangers van de ver
schillende politieke ideologieen als corpo
ratistisch moeten worden gekenmerkt. 
Het gaat dan om planningsregels, uitvoe
ri ngsregeli ngen, subsidievoorwaarden 
etc. In plaats van deze relaties aan te ha
len willen christen-democraten deze be
trekkingen nu juist ontvlechten, ontstatelij
ken, vermaatschappelijken. 
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Maatschappelijke organisaties of cor
poraties groeien organisch van onder op 
door initiatieven van groepen burgers. Zij 
regelen hun eigen democratische verhou
dingen, die meestal een ander karakter 
hebben dan de overheidsdemocratie, 
maar waarvoor de overheid soms wei re
gels kan stellen (ondernemingsrecht bij
voorbeeld). Zij ontwikkelen hun eigen nor
men en waarden en handhaven dit in prin
cipe zelf binnen hun eigen cultuur. 

Corporatief denken in de zin van het er
kennen en waarderen van maatschappe
lijke organisaties doen de leden van 
christen-democratische partijen wei. Zij 
willen graag naar de opvattingen die in 
deze maatschappelijke organisaties Ieven 
luisteren. In het verleden ging men zelfs zo 
ver (te ver naar mijn mening), dat men ver
tegenwoordigende lichamen van de over
heid corporatief wilde samenstellen. 4 Zij 
willen deze organisaties ook steunen, sub
sidieren om ze in staat te stellen ook de 
mentaal en/of financieel zwakken hun 
diensten te kunnen aanbieden. Soms 
gaan zij ook zover om hun overheidsbe
voegdheden af te staan om ook orde in 
eigen kring te kunnen handhaven (pu
bliekrechtelijke bedrijfsorganisatie bij
voorbeeld). 

Door een te enthousiast corporatief 
denken kan men in vormen van corpora
tisme verzeilen. Oat dreigt in deze tijd bij
voorbeeld als men bij ontbrekende maat
schappelijke organisaties in de achter
standswijken in de grote steden deze toch 
koste wat kost wil inschakelen. Men moet 
ze dan noodzakelijker wijze eerst van 
overheidswege oprichten. Oat gaat veel te 
ver! In dat geval is het beter een gemeen
telijke dienst op te zetten, dan een zoge
naamde 'overheidsstichting' op te richten. 

lndien de politieke doelstelling van het 

4. A. Anema: 'Grondslag en karakter van de ltaliaans Fa
cistische staatsleer', Kampen 1934 
Z1e verder voor een meer d1epgaande besprekmg van 
deze problematiek: 'Christen Democratisch Appel tegen 
Fascisme, een aanzet voor d1scussie', Siotnummer AR
Staatkunde, 50e 1aargang (1980) 437-448. 
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CDA om maatschappelijke organisaties 
nieuw Ieven in te blazen resulteert in cor
poratisme, dan wordt precies het omge
keerde bereikt. De macht van de staat 
breidt zich dan uit en nestelt zich in de 
maatschappelijke organisaties, terwijl een 
terugtreden van de overheid nu juist plura
lisme en veelvormigheid moet bevorde
ren. Het gevaar van corporatisme is groat 
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vooral als het nodig is met socialisten en li
beralen tot compromissen te komen. Cor
poratief den ken mag niet leiden tot corpo
ratisme. 
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