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Prof. dr. W. Albeda 

Verzorgingsstaat en 
maatschappijmodel 

Heeft de christen-democratie een maat
schappijmodel? Van deze vraag hebben 
wiJ ons vaak afgemaakt. Het is immers 
duidelijk, dat er niet zoiets is als een her
kenbaar christen-democratisch maat
schappijmodel. Men kan op de volgende 
manieren proberen hiermee in het reine te 
komen. 
1 Er is geen christen-democratisch maat

schapptJmodel, en dat is maar goed 
ook. Een dergelijk model gaat gemak
kelijk als een soort blauwdruk functione
ren, waardoor de politiek dogmatisch, 
weinig wendbaar en vooral onpraktisch 
wordt. 

2 Er is geen christen-democratisch maat
schappijmodel, maar er zijn wei norm en 
waaraan christen-democraten de sa
menleving, waarin zij Ieven, beoorde
len. Zulke normen zijn: spreiding van 
verantwoordelijkheden; rechtvaardig
heid; bescherming van de zwakken, na
tionaal en internationaal; houdbaar
heid, de zorg voor een schoon milieu. 

3 In de praktijk kiezen christen-democra
ten doorgaans wei degelijk voor een 
bepaald maatschappelijk model. Bij 
miJn weten is dat overal een op de een 
of andere wijze gemitigeerd stelsel van 
ondernemmgsgewijze produktie. De 
praktijk van de verschillende Westeuro
pese Ianden, die vrijwel zonder uitzon
dering in de nchting gaat van een min of 
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meer uitgebreide verzorgingsstaat, 
wordt in ieder geval als uitgangspunt 
voor het beleid aanvaard. 

4 De crisis van de verzorgingsstaat heeft 
velen aan het denken gezet over de 
vraag of de acceptatie van de verzor
gingsstaat als sociaal-economisch mo
del wei helemaal past in het christen
democratisch denken. 

Die crisis kan te maken hebben met de 
manier waarop het beheer over de verzor
gingsstaat is gevoerd: de kosten ervan 
gingen de mogelijkheden van de econo
mie te boven. Het is ook denkbaar, dat de 
structuur van de verzorgingsstaat zelf 
(mee)verantwoordelijk is voor de proble
men, waarin wij ons bevinden. Doordat de 
staat de zorg voor de zwakkeren zelf 
steeds duidelijker op zich heeft genomen 
verdrong de verzorgingsstaat de verzor
gende maatschappij. 

Principit:He evaluatie 
lndien men de eerste verklaring van de 
crisis accepteert, dan gaat het erom een 
aantal technisch/financiele correcties door 
te voeren. lndien men de tweede verkla
ring de juiste acht, dan is het nodig alterna
tieve vormen van zorg te ontwikkelen. De 
vraag is dan natuurlijk wei, of er een weg 
terug is, een weg waarbij de staat terug
treedt en de maatschappiJ (dat wil zeggen 
een veelvoud van al of niet georganiseer-
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de groepen en individuen) de zorgzame 
rol van de staat weer overneemt. 

De eerste verklaring van de crisis is niet 
zo moeilijk te onderbouwen. In de jaren 
zestig en zeventig wilde men teveel tege
lijk en geen maatschappelijk arrangement 
is daarop berekend. De tweede verklaring 
is veel moeilijker aannemelijk te maken. 
Niet aile verzorgingsstaten, met een met 
Nederland vergelijkbaar voorzieningen
pakket, kwamen in soortgelijke proble
men. Terwijl de eerste verklaring zich met 
behulp van ciJfers en statistieken vrij ge
makkelijk laat onderbouwen, gaat het bij 
de tweede verklaring veeleer om een 
waardering. Terwijl de technisch/financie
le correcties weinig meer dan een tech
nisch/financiele onderbouwing behoe
ven, geldt voor de meer fundamentele 
veranderingen, dat ze nu een sociaal-poli
tieke verantwoording vragen 

In wezen zou die sociaal-politieke ver
antwoording goed mogelijk zijn, indien wij 
zouden beschikken over een christen-de
mocratisch maatschappijmodel. Maar dat 
model is er nu eenmaal niet. Het is de 
vraag of een ad-hoc ontwikkeld maat
schappijmodel (de verzorgingsstaat is het 
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zeker niet en die moet dus op de helling) 
werkelijk kan voldoen. Het lijkt veel ver
standiger om maar terug te vallen op de 
werkwijze, onder 2 aangegeven. Wij zijn 
toe aan een nieuwe principiele evaluatie 
van de bestaande orde. Een weinig in
drukwekkende conclusie, want daaraan 
zijn we altijd toe. 

Van belang is, vast te stellen, dat een 
globaal oordeel ons niet echt helpt. Veel
eer gaat het erom 
a de financieel/technische correcties uit 

te voeren, zoals die uit de fouten van het 
verleden voortvloeien; 

b de verschillende regelingen, die teza
men de verzorgingsstaat vormen kri
tisch door te lichten, niet op grond van 
een min of meer modische afkeer van 
wat de staat doet, maar op grond van 
de hierboven vermelde normen. 
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