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T rouw of ontrouw van 
het CDA? 

door mr. W.C.D. Hoogendijk 

Verwarrende vragen 
Zijn wij als CDA met ons sociaal-econo
misch beleid op de goede weg? Er is stellig 
sprake van zich aankondigend herstel; in 
zoverre lijkt het beleid van de laatste vier jaar 
vruchten af te werpen. Maar toch ...... de 
werkloosheid is nog massaal, de lage inko
mens leveren in, sociale voorzieningen wor
den beperkt, de overheid treedt terug op tal 
van terreinen; hoe over zaken als deze te 
den ken? 
Het CDA staat in de lijn van de christelijk
sociale traditie. Het herkenningsteken van 
het CDA moet onder aile omstandigheden 
zijn: bescherming bieden aan wie zwak is, 
aan wie zich niet op eigen kracht kan hand
haven. En hoe benarder de omstandighe
den, des te nadrukkelijker de verplichting om 
de machten in toom te houden die destruc
tief zijn voor een rechtvaardige samenleving. 
Het is verontrustend dat juist op dit punt het 
CDA de laatste jaren onder schot staat. 
Vooral omdat de kritiek niet aileen komt van 
de kant van de oppositie, maar ook van de 
kant van principieel qeestverwante groepe-
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ringen, zoals de christelijke vakbeweging en 
de kerken. En ook in eigen politieke kring 
komen wij een gevoel van onrust tegen, of 
het CDA zich wei trouw betoont aan wat het 
hart is van de christen-democratie. De on
dertoon is, dat het kabinet-Lubbers, ge .. 
steund door de fractie, in samenwerking met 
de WD, een saneringsbeleid doorvoert 
waarin de zorg voor de lage inkomensgroe
pen onvoldoende doorklinkt. Aan hen wordt 
de rekening gepresenteerd van het herstel
beleid, in plaats van hen juist als eersten van 
dit herstelbeleid te Iaten profiteren. Aldus, 
compact samengevat, min of meer het on
behagen dat wij waarnemen. En dit onbeha
gen wordt - begrijpelijk - gevoed door de 
oppositie, die niet nalaat de onrechtvaardig
heid van het gevoerde beleid breed uit te 
met en. 
Is deze kritiek terecht? Het is onthullend te 
constateren, dat de polemiek over deze voor 
de samenleving en voor het CDA zo essen
tiele kwestie in de afgelopen jaren nauwelijks 
kansen heeft gehad. De discussie spitste 
zich bijna altijd toe op onderdelen van het 
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beleid: concrete kortingen, ombuigingen, be
zuinigingen. Het is duidelijk dat de getroffen 
deelbelangen zich dan Iaten horen en dat 
anderen, die tach reeds kritisch staan tegen
over het kabinetsbeleid, zo'n situatie aangrij
pen om - opnieuw (!) - vast te stellen hoe 
sociaal-ongevoelig het kabinets_- en frac
tiebeleid is. Maar, hoe belangrijk ook voor de 
direct getroffenen, via deze duizendvoudige 
casuistiek kan de visie die aan het kabinets
beleid ten grondslag ligt en in de concrete 
deelbeslissingen uitstraalt, nooit afdoende 
aan de orde komen. De discussie over deel
beslissingen die deelbelangen raken mogen 
wij niet uit de weg gaan. Wil ecl:lter die 
discussie niet zo verbrokkelen dat die in feite 
onhanteerbaar wordt, dan zal die gevoerd 
moeten worden met als referentiekader de 
beleidskoers die is gekozen. Het identifica
tiepunt is de kleur, de richting van het beleid; 
een beleid dat vervolgens uitwaaiert over 
een nauwelijks meer te tellen aantal (specia
listische) bestuursbeslissingen in onze mo
derne, complexe samenleving. 
Welke is deze beleidskoers, van kabinet en 
van fractie? Hoe deze beleidskoers zo te 
typeren, dat die niet aileen op onderdelen 
maar op de hoofdzaak toegankelijk wordt 
voor oordeelsvorming en dus ook voor dis
cussie resp. kritiek? Wat is niet aileen in 
fraaie woorden maar echt de kern en recht
vaardiging van het door het CDA gevoerde 
beleid? 
Het is voor een politieke beweging een le
vensvoorwaarde dat de hoofdlijn van het 
beleid herkenbaar is. En dat de discussie 
over deze hoofdlijn niet uit de weg wordt 
gegaan: tegenover tegenstanders niet, maar 
ook in eigen kring niet. Ons blad heeft meni
ge beschouwing aan dit thema gewijd. Toch 
blijft het een moeilijk toegankelijke materie. 
Daarom heeft de redactie gevraagd de 
hoofdlijn van ons beleid, zoals het gevoerd 
wordt door het kabinet en gesteund wordt 
door de fractie, te analyseren en te typeren, 
niet als afsluitend oordeel, maar als - voor 
tegenspraak vatbare - impressie. Deze im
pressie, die thans wordt aangeboden, is me
de tot stand gekomen in de serie gesprek-
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ken met de hoofdrolspelers: de fractievoor
zitter De Vries, de partijvoorzitter Bukman, de 
minister-president Lubbers, de minister van 
Financien Ruding, de m!nister van Sociale 
Zaken De Koning en diens staatssecretaris 
De Graaf. lk gebruik opzettelijk het woord 
'impressies'. Deze bijdrage is namelijk niet 
een zo objettief mogelijke weergave van wat 
de betrokkenen in de gesprekken tegen het 
interviewteam hebben gezegd, maar een 
subjectieve interpretatie en bewerking van 
wat zij expliciet, of impliciet, of soms in het 
geheel niet ter sprake hebben gebracht. Oat 
betekent dat dit artikel, hoewel het steunt op 
gesprekken met anderen, uitsluitend voor de 
verantwoordelijkheid komt van de auteur, die 
naar beste weten en fair, er zijn eigen bevin
dingen en zijn eigen conclusies in heeft ver
werkt. De redactie was van mening dat deze 
werkwijze de beste kans maakt de ingewik
kelde problematiek voor een oordeelsvor
ming op de hoofdpunten te ontsluiten en 
voor discussie toegankelijk te maken. 

Vluchtgedrag of de taal der feiten 
De belangrijkste indruk die uit aile gesprek
ken overblijft, zij het door ieder der gespreks
partners op eigen wijze getoonzet, is het 
beset van een rampsituatie, waarin wij ten 
tijde van het optreden van het kabinet-Lub
bers als land waren terecht gekomen; en de 
ambitie van de bewindslieden om deze ramp 
at te wenden, resp. de gevolgen daarvan zo 
goed mogelijk op te vangen. Premier Lub
bers in dit verband: als zich een ramp voor
doet, ook in ons gewone dagelijkse Ieven, 
dan is het de eerste plicht tegenmaatregelen 
te organiseren en daarna zien wij wei verder. 
De minister van Financien: op langere termijn 
bevonden wij ons op een volstrekt uitzichtlo
ze weg die van kwaad naar erger moest 
voeren. En wat als opmerkelijk opvalt is, dat 
dit een visie is die volstrekt gedeeld wordt 
door de bewindslieden van Sociale Zaken, 
De Koning en De Graaf. Het is waarlijk niet 
de minister van Financien aileen die zich 
uitermate bezorgd toont over de ontwikke
ling van onze nationale huishouding, neen, 
ook de eerstverantwoordelijken voor het so-
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ciale beleid blijken hiervan volstrekt 
overtuigd te zijn. 
Het inzicht dat er een rampsituatie is ont
staan die solidaire actie vergt ten behoeve 
van hen die door de ramp het eerste en het 
zwaarste getroffen worden, vindt weerklank 
bij de fractie en de partij. Een rampsituatie, 
met actiebereidheid om die doortastend te
gemoet te treden, ziedaar een belangrijk 
kenmerk van het huidige beleid. 
Voor goed begrip enige contrasten. 
Het is tot aan het optreden van het huidige 
kabinet nauwelijks welvoeglijk geweest 
openlijk en rationeel het doldraaien van de 
traditionele mechanismen in onze samenle
ving aan de orde te stellen. Oat was te 
bedreigend voor vrijwel iedereen die ermee 
geconfronteerd werd. Er zijn uitzonderingen, 
maar die hadden binnen de gangbare opvat
tingen weinig kansen. Duisenberg heeft als 
minister van Financien een signaal afgege
ven met zijn 1 o/o-operatie. Van Agt heeft als 
minister-president zich nadrukkelijk opge
worpen als boodschapper van kwade tij
ding. Maar zelfs een zo vooraanstaand politi
cus als Den Uyl dacht dat hem bij het optre
den van het kablnet-Van Agt in het ge
schetste sombere perspectief een oar werd 
aangenaaid door christen-democratische 
politici; oak twee te hulp geroepen socialisti
sche economen vermochten hem niet af
doende van de impasse in onze samenle
ving en van de onvermijdelijkheid hier het 
beieid op af te stemmen te overtuigen. 
Dit valt Den Uyl toe te rekenen, maar slechts 
in beperkte mate. Want oak de eigen chris
ten-democratische fractie moest onder het 
kabinet-Van Agt nag wennen aan de nieuwe 
probleemstelling, aan het feit dat de crisis 
niet aileen de franje van onze verzorgings
staat in geding bracht, maar de essenties 
daarvan (Lubbers). Met name de vleugel van 
de christen-radicalen had er grate moeite 
mee, om te schakelen van de traditionele 
dilemma's uit de periode van de economi
sche groe1 naar ae nieuwe eigentijdse dile
ma's van de ingetreden economische reces
sie. Het gevolg was een verdeelde machte
loze fractie, in een periode waarin een crea-
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tief op ombuigingen van valse trends gericht 
beleid steeds dwingender vereist werd. En 
wie het gebrek aan daadwerkelijke tegen
maatregelen niet meer voor zijn verantwoor
ding kon nemen, zoals Andriessen als minis
ter van Financien, moest aftreden. 
De fractie op haar beurt weerspiegelde de 
gangbare trend in de samenleving; weer
spiegelde de overtuiging dat wij mensen, 
dank zij de nieuwe economische inzichten 
(Keynes) het in onze macht hebben met 
behulp van overheidsmaatregelen een grate, 
langdurige recessie als in de dertiger jaren te 
voorkomen. Economisch optimisme was 
verweven door ons gehele cultuurpatroon, 
bevestigd door de ongekende economische 
groei na ge laatste wereldoorlog: elk jaar 
nam ons inkomen toe; werkloosheid was 
zelfs omgeslagen in een tekort aan arbeids
krachten; de sociaal-economische voor
zieningen bereikten een ongekende perfec
tie. Wie gel66fde nog, dat het op korte ter
mijn misschien oak eens om zou kunnen 
slaan? Bijna niemand immers? 
Of anders gezegd, de maatschappelijke ac
ceptatie van zich feitelijk wijzigende omstan
digheden was bij het optreden van het kabi
net-Lubbers volstrekt afwezig. Met als ge
volg onder meer, dat politici en vakbonds
bestuurders, voorzover er onder hen waren 
die de zich wijzigende situatie wei onderken
den, uiterst behoedzaam moesten manoeu
vreren om niet in een ge·l·soleerde positie 
terecht te komen. Het gevolg is natuurlijk, 
dat doeltreffende maatregelen tegen zich 
aankondigende onheilen te lang achterwege 
bleven. 
Naar mijn indruk markeert het optreden van 
het kabinet-Lubbers een breukpunt in deze 
cirkelgang-van-de-onmacht. De bewinds
lieden - thans gesteund door hun fractie (!!) 
- zijn er unaniem van overtuigd dat een 
autonoom verloop van de in de periode van 
groei ingezette ontwikkelingen ons gehele 
systeem van nationale voorzieningen, zoals 
het na de oorlog is uitgebouwd en zoals het 
in feite ons aller nationaal bezit is geworden, 
op het spel zou zetten. Zander doeltreffende 
teqenmaatregelen zullen de onheilen zich, of 
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wij het willen of niet, over ons voltrekken, 
zoals de massale werkloosheid trouwens nu 
reeds laat zien. En deze onheilen, indien er 
geen tegenmaatregelen getroffAn worden, 
treffen niet de sterken in de samenleving het 
zwaarste, maar de zwakken. 
Daarom, over sociaal beleid gesproken: het 
in stand houden van de condities om welk 
sociaal beleid ook mogelijk te maken, is een 
sociale verantwoordelijkheid van de eerste 
orde. Wie het in dit opzicht laat afweten, 

' Het optreden van het 
kabinet-Lubbers 
markeert een breukpunt 
in de cirkelgang-van-de-
onmacht ' 

moge nog zo sociaal-gevoelig schijnen, of 
zich nog zo sociaal-gevoelig uiten, maar men 
houdt zich dan bezig met het tweede traject, 
dat pas begaan kan worden nadat het eer
ste traject is afgelegd: het veilig stellen van 
de condities om er een sociaal beleid op te 
kunnen bouwen. 
Onder de indruk van deze taal der feiten is 
het kabinet-Lubbers aangetreden, nu bijna 
vier jaar geleden, met nadrukkelijk als doel
stelling tegenover het vluchtgedrag van de 
voorbije periode daadwerkelijk een op her
stel gericht beleid te ontwikkelen. Niet uit 
onverschilligheid jegens de sociaal zwakken, 
maar omdat dit, zoals onze gesprekspart
ners het bij herhaling benadrukten, de enige 
weg leek voor het instandhouden van een 
samenleving waarin 66k de sociaal-zwakken 
kansen in het Ieven en in de maatschappij 
behouden. 
1-let is mijn indruk, dat na het optreden van 
het kabinet-Lubbers in korte tijd een omslag 

Christen Democratische Verkenningen 11/85 

van de beleving van de werkelijkheid heeft 
plaatsgevonden. Wat voorheen niet gezegd 
mocht worden, namelijk dat wij op weg wa
ren naar een massale en langdurige werk
loosheid, is thans gemeengoed geworden. 
Of zoals premier Lubbers het uitdrukte: er is 
een nieuwe generatie aan het opkomen die 
de periode van de economische groei nau
welijks heeft meegemaakt en die zich instelt 
op de huidige samenleving en daardoor over 
meer weerstandsvermogen en over meer 
creativiteit beschikt om daarop in te spelen, 
dan de oudere garde die zijn verwachtingen 
onverhoeds zag afgebroken. Het was minis
ter De Koning die, op dit thema voortbordu
rend, stelde dat onze speciale zorg zich niet 
aileen moet uitstrekken tot de jongelui die 
aan het begin van hun loopbaan geen volle
dige werkkring kunnen vinden, maar ook tot 
de ouderen, de mensen van middelbare leef
tijd, die ontwricht en kansloos na ontslag hun 
Ieven zien instorten. lntussen mogen wij 
dunkt ons vaststellen, dat het kabinet-Lub
bers, loyaal gesteund door de fractie, het 
gebrek aan durf om tot welke actie ook te 
komen, effectief heeft doorbroken. 

Kenschets van de ramp 
Maar wat is de ramp waar wij over spreken? 
Er is ons door aile gesprekpartners een me
nigte materiaal aangeboden om dit duideiijk 
te maken. Wij gaan er van uit dat de specia
listen onder de lezers deze getallen en gra
fieken zelf kennen; en voor de niet-gespecia
liseerde lezer is omvangrijk cijfermateriaal 
vaak eerder verwarrend dan verhelderend. 
Daarom geef ik slechts enkele typeringen, 
die echter naar ik verwacht ieder voor zich 
en in onderlinge samenhang sprekend ge
noeg zijn. 

a. De werkgelegenheid stond reeds jaren
lang onder druk, maar op een voor de burger 
onzichtbare manier. De werkgelegenheid in 
de marktsector stagneerde namelijk reeds 
geruime tijd, maar werd opgevangen door 
uitbreiding van de werkgelegenheid in de 
overheidssfeer en in de door de overheid 
gefinancierde kwartaire sector (welzijnsvoor-
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zieningen). De stagnatie in industrie en han
del vertaalde zich dus niet aanstonds in 
werkloosheid; maar ...... eens moest de uit
breiding van rechtstreeks uit de openbare 
middelen gefinancierde banen ophouden. 
En toen het zo ver was, ja toen werd voor 
iedereen zichtbaar, dat er met onze werkge
legenheid iets heel erg mis was. De werk
loosheid steeg van 151 .000 in 1973 tot 
820.000 in 1984. Het grafiekje geeft beel
dend weer, hoe de werkloosheid bij het aan
treden van het kabinet vliegend uit de hand 
liep. Het is in het jaar 1985 voor het eerst 
sinds lange tijd, dat de werkloosheid zich ten 
gunste stabiliseert. 
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Bron: Hoofdpunten van het financieel beleid 
1986. 
Staatsuitgeverij, Den Haag, 1985. 

b. Het door de overheid in stand gehouden 
niveau van sociale en andere voorzieningen 
werd in de periode van groei kwalitatief 
steeds beter, steeds uitqebreider en steeds 
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verfijnder. Wij waren het in Nederland als 
vanzelfsprekend gaan zien dat eigenlijk alles 
kon, zo niet aanstonds, dan op krediet op 
termijn. Dit had een geweldige stijging van 
de collectieve uitgaven tot gevolg; een stij
ging die door allerlei ingebouwde mechanis
men zich zonder passende tegenmaatrege
len van jaar tot jaar automatisch voortplant
te. Onderstaande grafiek geeft daarvan weer 
een sprekend beeld. 
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c. Het voorz1eningenniveau was zo hoog 
geworden, dat het niet meer uit de lopende 
inkomsten van de overheid gefinancierd kon 
worden. Om het niveau toch veilig te stellen, 
moest de overheid elk jaar opnieuw enorme 
sommen lenen. Daardoor nam van jaar tot 
jaar de schuld van de overheid toe en wei in 
die mate, dat zonder tegenmaatregelen 
reeds omstreeks het jaar 1990 de rentelast 
voor de overheid nauwelijks meer zou zijn op 
te brengen. En een overheid heeft meer te 
doen dan aileen uit de lopende inkomsten 
de rente te betalen over schulden die in het 
verleden zijn aangegaan. Daarom is het te
rugdrinqen van het financieringstekort zoals 
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ons bleek, niet aileen een zorg voor de minis
ter van Financien, maar 66k voor de minister 
van Sociale Zaken en voor diens staatsse
cretaris. Het financieringstekort wil nog wel
eens opgevat worden als financiele scherp
slijperij van de minister van Financien, waar 
de doorsnee burger geen boodschap aan 
heeft; ten onrechte zoals blijkt: het is een 
molensteen om de hals van de samenleving 
in totaliteit. 
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Ons stelsel van sociale zekerheid is bedoeld 
als zekerheid voor onverwachte noodsitua
ties. Het is ontwikkeld in een periode van 
groei. Het dreigt thans echter in een periode 
van recessie overbelast te worden (wij 
meenden immers met z'n allen in Nederland 
dat er nooit meer een echte recessie zou 
komen??). Bovendien zal de situatie, indien 
die aan zich zelf wordt overgelaten niet beter 
maar slechter worden, omdat wij in Neder
land te maken hebben met een verouderen
de bevolking. Vooral de beide bewindslieden 
van Sociale Zaken kwamen er in ons 
gesprek telkens op terug, dat in de nabije 
toekomst steeds meer mensen van een in
komen voorzien moeten worden zonder dat 
zij werken. Dit zal opgebracht moeten wor
den door een verhoudingsgewijs steeds klei
ner aantal werkenden. Zo zal in 1985 de 
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verhouding tussen het aantal werkenden en 
het aantal uitkeringsgerechtigden naar 
schatting zijn teruggelopen tot vrijwel 1 : 1 ; 
om precies te zijn 1 ,3 werkende zal 1 uitke
ringsgerechtigde moeten onderhouden. In 
1960 was deze verhouding nog 3,4 : 1 . Als 
dezelfde verhouding wordt bekeken exclu
sief de AOW'ers, dan is de verhouding 2,2 
werkende tegenover 1 uitkeringsgerechtig
de. Als ontwikkelingslijn gezien, deze ver
houding was in 1960 nog 1 0 : 1 . 
Dit moge voldoende zijn als typering van de 
rampsituatie die het kabinet-Lubbers bij zijn 
aantreden aantrof. Kort samengevat: een 
werkloosheid die onbeheersbaar uit de hand 
loopt; onbeheersbare stijging van de collec
tieve uitgaven; een onbeheersbare stijging 
van de staatsschuld met de daarbijbehoren
de stijgende renteverplichtingen; en een so
ciale-zekerheidsstelsel dat door overbelas
ting dreigt te bezwijken in de sociaal meest 
moeilijke periode na de wereldoorlog. 
Is deze situatie een sociaal probleem? Wat 
bij aile betrokkenen te beluisteren valt, is dat 
dit voor de overheid het sociale probleem 
nummer een is, omdat niets minder dan de 
basis waarop ons maatschappelijk bestel is 
gebouwd het dreigt te begeven. En wat 
komt er dan van de in jaren opgebouwde 
sociale verworvenheden terecht? Het beleid 
wordt dan ook bij het optreden van het 
kabinet-Lubbers met overtuiging en met 
kracht gericht op het ombuigen van de ge
signaleerde trends in onze maatschappij, 
waartoe als route het driesporenbeleid 
wordt uitgezet: 
- terugdringen van het financiele tekort bij 

de overheid; 
- versterking van het bedrijfsleven; 
- uitbreiding van het aantal banen, in hoofd-

zaak door het bevorderen van deeltijd
banen. 

Wat opviel was de bevlogenheid van de 
bewindslieden als het over deze zaken ging, 
in contrast eigenlijk tot de belangstelling die 
wij in de samenleving in doorsnee voor deze 
problematiek aantreffen. In de publieke 
dialoog met de regering richt de aandacht 
zich veel meer op zaken die verband houden 
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met een rechtvaardige inkomensverdeling 
en daarbinnen vaak in het bijzonder de posi
tie van de minima. Hoe reageren bewinds
lieden en fractie daarop? 

De lage inkomens bedreigd? 
De doorgaande lijn in de kritiek op het kabi
net en de fractie is, dat in het gevoerde 
beleid zij die tach reeds aan de benedenkant 
van de samenleving moeten Ieven, ruw nog 
lager naar beneden gedrukt worden, terwijl 
zij die er beter voorstaan ontzien worden. In 
deze periode zou zichtbaar worden dat de 
sociale bevlogenheid van het CDA begrensd 
wordt door het belang van de middenklasse 
en het bedrijfsleven, zo is in hoofdlijn de 
beschuldiging die men kan beluisteren. Wij 
hebben dit voorgelegd aan al onze ge
sprekspartners, omdat dit kritiek is die het 
hart van het CDA raakt. Men zegt dan 
eigenlijk dat het hart niet op de goede plaats 
zit. 
De essentie van het antwoord dat gegeven 
werd was, dat in deze benadering het pro
bleem niet juist wordt gesteld. Het gaat in 
wezen niet om een verdelingsvraag, maar 
om de vraag hoe wij onze economie weer zo 
op gang kunnen krijgen, dat daarbinnen 
ieder- en primair de I age inkomens- ruimer 
bedeeld kan worden dan thans het geval is. 
Wie zorg heeft voor de positie van de laagste 
inkomens zal zich als bondgenoot in de strijd 
om het herstel van onze economie dienen 
aan te melden, want daar begint de oplos
sing van de hedendaagse sociale kwestie, 
aldus bewindslieden en fractie gelijkelijk. En 
ook in dezen, aldus de bewindslieden, zijn de 
feiten die zich aan ons opdringen onont
koombaar. 
Want wie naar de feiten ziet moet constate
ren dat er in ons land eigenlijk niet veel meer 
te verdelen valt. De inkomensnivellering is in 
Nederland veel verder voortgeschreden dan 
in het buitenland; deze is zelfs zo ver door
gevoerd dat die in wezen contraproduktief is 
geworden. De afstand tussen minimum en 
modaal is netto zo klein geworden, dat die in 
bepaalde huishoudens, mede in acht ne
mend inkomstenposten als huursubsidies 
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en onderwijsfaciliteiten voor de kinderen, tot 
nul kan zakken. De vervlakking van de inko
mensverschillen onder lage en modale inko
mens krijgt in toenemende mate een verlam
mend uitstralingseffect op het herstelproces 
van onze nationale economie en onze over
heidsfinancien. Dit is ons zowel door de 
minister van Financien als door de bewinds
lieden van Sociale Zaken nadrukkelijk voor
gehouden. Er moet een prikkel uitgaan van 
werken tegenover niet-werken, 66k in de 
inkomenssfeer. Het moet aantrekkelijk zijn 
om carriere te maken, er iets bij te leren, een 
betere vakman te worden, van baan te wis
selen indien de nieuwe baan meer uitzicht 
biedt. Maar dat alles veronderstelt inko
mensverschillen en wei van zodanige om
vang dat die netto merkbaar zijn voor wie het 
aangaat. Zo zullen er oak inkomensverschil
len moeten blijven onder de hogere inko
mensgroepen. 

Men kan de vraag stellen- en die hebben wij 
gesteld - of deze constateringen passen in 
een CDA-visie, waarin solidariteit met de 
zwakken in onze samenleving de boventoon 
dient te voeren. Is dit niet een capitulatie 
voor onaanvaardbare feitelijke omstandighe
den? Het antwoord van de bewindslieden 
;an Sociale Zaken, met wie wij dit het meest 
uitvoerig hebben besproken, was dat de 
overheid slechts tot een bepaalde grens soli
dariteit ten opzichte van elkaar kan afdwin
gen. Om te beginnen in de relatie tot het 
buitenland, waar de nationale economieen 
concurrerend tegenover elkaar staan. De 
solidariteit houdt op bij Nieuweschans (De 
Koning). Maar ook in eigen land stuit de 
overheid op grenzen. lndien de burger bin
nen het gangbare normenpatroon voor 
eigen beset te zwaar belast wordt, dan gaat 
deze burger ontsnappingsmogelijkheden 
zoeken en hij vindt ze ook. Dan gaan belas
tingen en premies ontdoken worden, er ont
staat een zwart-geld-circuit, zwart werken 
met behoud van uitkering; het initiatief om 
zich op de arbeidsmarkt te handhaven 
neemt af. Minister Ruding benadrukte dat 
een overheidsbeleid dat onbedoeld fraudu-
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leuze praktijken prikkelt op zich reeds onder
mijnend is voor de samenleving. 

Een overheid is niet bij machte moralistisch 
aan de burgers voor te houden dat zij 
eigenlijk naar een ander, hoger normenpa
troon zouden moeten Ieven. De overheid 
heeft in eerste instantie te maken met het 
feitelijk overheersende normenpatroon. En 
indien de overheid van oordeel is dat binnen 
dit normenpatroon tekorten ontstaan, dan 
zal zij prikkels moeten toedienen om daar 
verandering in te brengen. En tot die prikkels 
kan zo onder meer behoren het strenger 
maken van onze verzorgingsstaat (Ruding). 
Een stelsel van voorzieningen waarop te 
eenvoudig en te royaal een beroep gedaan 
kan worden, kan verlammend werken tegen
over de energie en creativiteit die nodig zijn 
om onze huishouding weer op gang te bren
gen en verlaagt door de vluchtpraktijken de 
publieke moraal over de gehele linie. Zo is 
zelfs in een land als Zweden, dat als voor
beeld geldt voor een verzorgingsstaat, deze 
verzorgingsstaat veel strenger ingericht dan 
bij ons. De maatregelen van de overheid 
moeten effectief zijn, zodanig dat zij in de 
huidige maatschappelijke orde de huidige 
generatie ten goede prikkelen. Deze maatre
gelen moeten dus de feitelijke werkelijkheid 
bereiken en be'lnvloeden; en mogen niet in 
een normatief gewenst geachte werkelijk
heid blijven zweven. Op dit punt is er bijvoor
beeld een tegenstelling geweest tussen het 
kabinet en het CNV over de bereidheid in de 
bevolking om koopkracht in te leveren ten 
behoeve van werkgelegenheid. Het CNV be
pleitte: gun ons de ruimte om in eigen ver
antwoordelijkheid de solidariteit tussen wer
kenden en niet -werkenden te bel even door 
bijvoorbeeld de werknemerspremies te ver
hogen. Het kabinet was beducht dat het 
CNV een te zware wissel trok. 
De vastlopende sociale verhoudingen die 
ons aldus geschetst worden, be'fnvloeden 
ten nadele de mogelijkheden voor het be
drijfsleven om zich te herstellen. Een actief, 
op expansie gericht bedrijfsleven, heeft een 
dynamische, flexibele arbeidsmarkt nodig 
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(Ruding). Daartoe zijn onder meer inkomens
verschillen nodig, die in Nederland echter 
netto extreem laag zijn geworden in vergelij
king met het buitenland. En daarbij moeten 
wij niet aileen als maatstaf nemen de positie 
van het individu, maar ook de positie van 
samenlevingsgemeenschappen, waar veelal 
meer inkomens verdiend worden. Maar ook 
andere zaken, zoals bijvoorbeeld het ont
slagrecht, kunnen het in stand houden van 
het bestaande zo benadrukken, dat vinding
rijkheid, beweeglijkheid en spankracht onvol
doende mogelijkheden krijgen. 
Wij komen terug bij het begin: hoe te ant
woorden op de kritiek, dat in deze tijd van 
recessie het gevoerde beleid leidt tot een 
onbillijke verdeling van lasten en dat met 
name lage inkomens onvoldoende ontzien 
worden? De verbindende lijn in al onze 
gesprekken was, dat men de individuele si
tuatie van hen die van een laag inkomen 
moeten rond komen zeer wei begreep, maar 
juist daarom het zo belangrijk achtte de goe
de, noodzakelijke tegenmaatregelen te ne
men. Welnu, de tegenmaatregelen kunnen 
niet liggen in nog verder gaande verdeling 
(behalve misschien hier en daar op onderde
len waar wellicht enige perfectionering kan 
plaats vinden), maar moeten gevonden wor
den in een beleid gericht op versterking van 
het bedrijfsleven, op groei waardoor meer 
ruimte komt om te verdelen. Het benadruk
ken van de verdelingsvraag is het ontlopen 
van de werkelijke probleemstelling, is 
eigenlijk een onderdeel van het reeds gesig
naleerde vluchtgedrag. Er is echter een uit
zondering op, namelijk dat in situaties waarin 
evident sociale knelpunten ontstaan, in 
hoofdzaak bij de echte minima en de lang
durig werklozen, in de sociale sfeer een 
basis gegarandeerd moet worden. De na
druk valt hier op het woord evident. ledereen 
die in een rampgebied verkeert, kan niet 
doorleven alsof er niets aan de hand is (het 
beeld van zoeven). Oat moeten wij voor lief 
nemen; de rampsituatie brengt dat met zich 
mee. Maar waar evident problemen ont
staan zullen wij, met name in een tijd als 
deze, zorgvuldig het in stand houden van 
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basisvoorzieningen moeten bewaken. 
lk eindig deze paragraaf met twee uitspra
ken die het voorgaande nuanceren. 
In de eerste plaats de uitspraak van de 
ministers van Financien en van Sociale Za
ken, dat zelfs in deze tijd van recessie de 
positie van de lage inkomens in ons land tot 
de beste in de wereld behoort. Zo zijn de 
Nederlandse bijstandsuitkeringen aanzienlijk 
hager dan die in Groot-Brittannie, West
Duitsland, Frankrijk, Belgie en Denemarken. 
Bovendien hebben wij nog steeds een zeer 
uitgebreid en sociaal-gevoelig stelsel van so
ciale voorzieningen en het is de bedoeling dit 
te behouden. Met begrip voor de individuele 
situaties is er dus ook reden tot enige relati
vering. Oat is een kant. 
Een andere kant kwam in het gesprek met 
de bewindslieden De Koning en De Graaf 
heellevensecht naar voren, toen zij over hun 
contacten met individuele mensen vertel
den. In zulke contacten ervaar je, dat wat in 
macro-verhoudingen geboden is, in concre
te micro-situaties tach tot beklemmende, 
onaanvaardbare situaties kan leiden. En we
liswaar is het ene huishouden het andere 
niet; de een heeft een grater vermogen, een 
grotere vindingrijkheid om de situatie het 
hoofd te bieden dan de ander. Maar 
tach ...... er blijft een spanning tussen macro 
en micro, die langs de weg van het macro
beleid aileen niet opgelost kan worden. Er 
blijft iets onbevredigends. Het lijkt van be
lang dit te signaleren, omdat het beleid soms 
zo langs elkaar heen gaat. lk kom daar nog 
op terug. 

De maakbaarheid van de samenleving 
In aile gesprekken is nadrukkelijk de rol van 
de overheid ter sprake gekomen. Zoals wij 
reeds eerder signaleerden is de verbindende 
lijn in deze gesprekken dat wij in Nederland, 
maar 66k binnen het CDA, onkritisch en 
modieus te veel van de overheid zijn gaan 
verwachten. Meer dan de overheid kan op
brengen. En als de overheid het dan tach 
probeert krijgen wij een dolgedraaide situ
atie. 
Aile gesprekspartners waren het er over 
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eens dat uit een oogpunt van toerekening 
van verantwoordelijkheid voor het ontstaan 
van de huidige situatie het CDA niet vrijuit 
gaat. Wij hebben ons dee I van de verant
woordelijkheid te aanvaarden omdat wij zelf 
als CDA in regering en parlement in opeen
volgende kabinetten hebben meegewerkt 
aan een sociaal-economisch bestel dat 
overbelast raakte. Zoekend naar de oorza
ken hoe dit kon gebeuren groeit de consen
sus dat dit is te herleiden tot een aanvecht
bare visie op de overheid. 
Bij de bewindslieden is dat meer impliciet het 
geval. Het herstelbeleid is er op gericht niet 
zelf als overheid het bedrijfsleven te active
ren, nieuwe banen te scheppen, koopkracht 
te versterken, kortom de betere samenleving 
te organiseren; neen, het herstelbeleid werkt 
indirect, voorwaardenscheppend en stimule
rend, is er op gericht de sociale partners zelf, 
het bedrijfsleven tot actie te prikkelen. De 
overheid treedt terug, niet om de zaak op zijn 
beloop te Iaten, maar om langs deze weg 
ruimte te scheppen voor originaire krachten 
in de samenleving die het overwinnen van de 
crisis moeten aantrekken. 
De bewindslieden kiezen dit beleid omdat 
het de enig begaanbare weg lijkt om vol
doende kracht te organiseren voor de gigan
tische hersteloperatie waar wij als samenle
ving voor gesteld zijn. Er zijn meer krachten 
nodig dan de overheid in haar eentje kan 
opbrengen. Voor de vertegenwoordigers 
van de partij en van de fractie, voor Bukman 
en De Vries, speelt bovendien sterk mee de 
ideele onderbouwing van het overheidshan
delen. Zou het niet kunnen zijn dat 66k het 
CDA, in de trend van de vijftiger en zestiger 
jaren, zich te gemakkelijk heeft gevoegd in 
toen gangbare visies op de overheid? En 
zou er wellicht reden zijn deze visies bij te 
stellen? Met andere woorden, moeten wij 
niet aileen praktisch het beleid bijstellen, 
maar ons ideeel herorienteren? Het ant
woord van beide gesprekspartners is on
dubbelzinnig ja. En zij bevinden zich hiermee 
in de lijn van de rapporten die de laatste 
jaren binnen het CDA verschenen zijn. Er is 
sinds enige jaren binnen het CDA duidelijk 
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sprake van zich wijzigende inzichten in wat 
een overheid kan en wat in redelijkheid van 
een overheid verwacht mag worden. Metals 
tendentie: meer ruimte Iaten voor de burger 
om zelf de eigen verantwoordelijkheid in te 
vullen. 
Het CDA staat hierin niet aileen. Ook binnen 
de PvdA (Wbltgens, Van Kemenade, bijdra
gen in Socialisme en Democratie) komen wij 
kritische geluiden tegen in welke mate 'Den 
Haag' het beheerscentrum van de gehele 
maatschappij geacht kan worden te zijn. 
Ook in socialistische kring groeit het verlan
gen de verantwoordelijkheid terug te bren
gen naar zelfstandige maatschappelijke in
stituties. Maar wat in het CDA een dominan
te en aanvaarde beschouwingswijze aan het 
worden is, dat is in PvdA-kring nog het alter
natieve, resp. het impliciete standpunt van 
een minderheid. 
Deze ideele omslag-in-wording heeft overi
gens nog een aantal open einden, waar ook 
onze gesprekspartners zich nog aarzelend 
bij gedroegen. De wissel is namelijk niet 
omgezet als uitkomst van een bezinnings
proces in eigen kring over de taak van de 
overheid. Neen, het proces liep andersom, 
zoals onze gesprekspartners ook zelf aan
gaven: omdat wij in de samenleving binnen 
de gangbare partonen vastliepen, kwamen 
krachten vrij om ons op onze eigen premis
sen te bezinnen. Dit bezinningsproces is op 
gang gekomen, als reactie op de crisis in de 
verzorgingsstaat, maar is nog geenszins vol
dragen, al zijn in de genoemde rapporten 
belangrijke aanzetten gegeven. 
Op de vraag of wij in onze reactie op een 
overspannen verwachting terzake van het 
kunnen van de overheid niet gevaar lopen in 
individualisme en in liberaal vaarwater te
recht te komen, werd tastend het antwoord 
gezocht in die richting, dat wij ons niet op het 
individu maar op de georganiseerde samen
levingsverbanden dienen te orienteren. Ka
men hier oude, in christen-democratische 
kring reeds eerder bepleite corporatieve 
trekjes aan het Iicht? En is dat de route waar 
wij voor moeten kiezen? Wat betreft de 
ideele onderbouwing van ons beleid lijkt de 
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constatering verantwoord, dat er meer spra
ke is van een geschoolde intuYtie, dan van 
een op analyse en studie berustende 
overtuiging. In dit opzicht valt met name 
door de partij nog wei het een en ander te 
doen. 
Een meer praktisch probleem dat voortkomt 
uit het terugtreden van de overheid is, dat 
deze overheid een samenleving aantreft die 
hier nog niet op ingesteld is en dat de maat
schappelijke verbanden lang niet altijd klaar 
staan om de zo openvallende verantwoor
delijkheden spontaan over te nemen. Ook 
dit geeft fricties en een druk op de overheid 
om dan tach maar zelf weer actiecentrum te 
worden. Over het geheel genomen was ech
ter het oordeel van al de gesprekspartners, 
dat de instituties in de samenleving, met 
name in dit geval de werkgevers- en werk
nemersorganisaties, redelijk zelfbewust en 
competent op de nieuwe verhoudingen in
spelen. 

Kritiek van vrienden 
De directe aanleiding om het sociaal-econo
misch beleid van het CDA in de vorm zoals 
wij dit gedaan hebben aan de orde te stellen, 
is gelegen in de moeite die het bevriende 
relaties van ons blijkbaar kost om daarin 
voor de christen-democratie authentieke 
waarden te herkennen. Wij denken in het 
bijzonder aan kritiek uit de christelijke vakbe
weging en de kerken. Hoe komt het dat 
mensen die vanuit dezelfde grondhouding 
terzake van de schepping en de medemens 
willen Ieven, zo vaak zo zeer voor hen her
kenbare en hen aansprekende elementen 
missen in het feitelijk door ons gevoerde 
beleid? Wat moeten wij aan met deze kri
tiek? Wat heeft deze kritiek ons te zeggen? 
Moeten wij er ons iets aan gelegen Iaten 
liggen? Bevat deze kritiek misschien een 
voor ons relevante boodschap door de 
zwakke plekken van ons beleid in het Iicht te 
brengen? 
In het voorgaande heeft deze kritiek in feite 
voortdurend centraal gestaan. lk ga er nu 
afsluitend nog expliciet op in. 
Wat mij opviel was om te beginnen de mild-
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heid en het begrip bij onze gesprekspartners 
toen wij deze kritiek ter sprake brachten. Zij 
allen lieten duidelijk blijken dat wij ons voor 
kritiek niet mogen afsluiten, maar ons er voor 
open moeten stellen. En dat kan aileen in
dien wij er in slagen ons in te Ieven in datge
ne wat onze critici wezenlijk beweegt. 
Wat de geestverwante vakbeweging betreft 
veronderstelden onze gesprekspartners dat 
er niet primair sprake is van principiele te
genstellingen in visie, of van een wezenlijk 
andere analyse van de huidige crisis, maar 
meer van verschillen die voortkomen uit de 
onderscheiden rol die de een vervult en de 
ander, en een verschil in taxatie over de 
effectiviteit van sommige instrumenten. De 
vakbeweging maakt een moeilijke tijd door. 
Met aile begrip voor wat in macro-verhou
dingen nodig is, ontkomt de vakbeweging er 
niet aan speciaal ook het specifieke belang 
van de eigen achterban present te stellen. Bij 
regering en parlement is het accent in de rol 
net andersom. Zo kan het gebeuren dat wij 
met respect voor elkaar en met begrip voor 
elkaars standpunt toch onder omstandighe
den tegenover elkaar komen te staan. Maar, 
zo stelden onze gesprekspartners, hoe 
moeilijk het met name voor de vakbeweging 
geweest moge zijn om over te schakelen van 
de dilema's van de economische groei naar 
de dilemma's van de recessie, toch is het 
duidelijk dat de vakbeweging bezig is in deze 
operatie voortgang te maken en er in slaagt 
vanuit nieuwe dilemma's de vakbondsver
antwoordelijkheid gestalte te geven. De 
vakbeweging is voor de bewindslieden heel 
duidelijk niet een vijandige instantie (ondanks 
kritiek van vakbondszijde), maar een be
vriende instantie, waarover met waardering 
gesproken wordt. 

Met betrekking tot de kritiek uit de kerken ligt 
het anders. Onze gesprekspartners hadden 
wat de kerken betreft, veel sterker dan in de 
relatie tot de vakbeweging, het gevoel vol
strekt niet begrepen te worden in de be
weegredenen om het gekozen beleid te voe
ren. De macro-kant van de problematiek, die 
hiervoor uitvoerig besproken is, gaat aan de 
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kerken voorbij; daarvoor hebben de kerken 
geen zintuig. In dit opzicht voelen onze ge
sprekspartners zich door de kerken niet be
grepen en door de kritie.k niet aangespro
ken. Wij raken hiermee de verhouding van 
de kerken tot de politiek in het algemeen, die 
de laatste tijd random tal van thema's -
kritisch - aan de orde is. Het is nu niet 
mogelijk dit binnen de context van dit artikel 
breder uit te werken. Daarom beperk ik mij 
tot een aspect dat reeds eerder aan de orde 
was. 
Reeds eerder is er melding van gemaakt dat 
er een spanning is tussen het macro-beleid 
en de concrete micro-situatie. lk acht het 
niet onmogelijk dat de kerken primair reage
ren op de nood in micro-situaties die zij 
aantreffen, dat zij zich vereenzelvigen met de 
tallozen die de druk moeten dragen die de 
huidige recessie in individuele huishoudens 
teweeg brengt. Wellicht dat het identifica
tiepunt voor de kerken terecht in de eerste 
plaats ligt bij de concrete nood van concrete 
mensen; meer dan bij het te voeren macro
beleid om de recessie om te buigen. Maar 
voorzover de kerken wei op het macro-be
leid ingaan, als antwoord op de nood in 
micro-situaties, dan mag verwacht worden 
dat zij zich in de daaraan ten grondslag 
liggende probleemstelling inwerken en de 
beperkingen voor de vrijheid van handelen 
die de concrete situatie voor de overheid 
meebrengt, in hun oordeel mee in rekening 
brengen. En voorts zou de principiele bezin
ning op wat van een overheid in een moder
ne verzorgingsstaat wei en niet verwacht 
mag worden, ook in kerkelijke kring, zoals 
binnen de eigen CDA-kring, wellicht de 
kracht van kerkelijke betogen jegens de 
overheid ten goede komen. Met andere 
woorden, er is naar mijn indruk sprake van 
een zekere vervreemding tussen kerkelijke 
!eiders en christen-democratische politici, 
omdat de kerkelijke !eiders zich onvoldoen
de kunnen inleven in de kaders en de afwe
gingspatronen waarbinnen het politieke be
drijf plaats vindt. 

lntussen, en dat moet opgemerkt blijven, 
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blijft toch over de concrete levenssituatie van 
diegenen die door de recessie zwaar getrof
fen worden, hetzij door werkloosheid, hetzij 
door aanmerkelijk 1nkomensverlies, hetzij op 
andere wijze. lndien de overheid niet de 
eerstaangewezen instantie is om de gesig
naleerde nood op te vangen, indien 'Den 
Haag' zich afstandelijker opstelt, indien het 
accent van het overheidsbeleid gelegd moet 
worden op meer groei in plaats van op nog 
verdere verdeling, indien de verzorgingsstaat 
om de dynamiek er in te houden 'harder' 
moet worden, indien dit alles terecht zo ge
kozen wordt, wie trekt zich dan de enkeling 
aan, of de levensgemeenschap, die deson
danks, of misschien in versterkte mate door 
dit alles, toch vastloopt. althans onder een 
voor onze wijze van samen-leven aanvaard
baar minimum zakt? 
Hoe een herstelbeleid te ontwikkelen is 
zichtbaar geworden en het begint resultaten 
af te werpen. Maar hoe de solidariteit han
den en voeten te geven met diegenen die 
intussen wei in de verdrukking zijn geraakt, is 
voorshands een nog open vraag. De overhe
den hebben hier'1n slechts een beperkt ver
mogen zoals wij zagen. Het is derhalve mis
schien onbillijk om de regering, hoewel zij 
juist in Nederland nog steeds veel (financiele) 
steun aan de zwakken geeft, of de rege
ringsfracties in gebreke te stellen indien wij 
individuele nood moeten signaleren. Maar 
de verontrusting die dit teweeg brengt, tot 
welke andere actie moet die dan inspireren, 
binnen de politiek of daarbuiten? lk opper de 
suggestie dat over vragen als deze wellicht 
een vruchtbare d'laloog met name met de 
kerken aangegaan zou kunnen worden om
dat dit een voor beide, voor de kerken en 
voor de politiek, herkenbare probleemstel
ling moet zijn. 

Repareren of verbouwen? 
Wij hebben de vraag gesteld of de crisisver
schijnselen in onze verzorgingsstaat van zo
danige aard zijn dat zij tot architectonische 
ingrepen moeten leiden, tot een ingrijpende 
verbouwing van onze verzorgingsstaat; of 
dat wij met incidentele reparaties kunnen 
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volstaan? Met andere woorden: waarheen 
zijn wij in het huidige beleid op weg? Naar 
een nieuw type verzorgingsstaat, in feite ge
bouwd op een veranderde visie en op ande
re premissen; of mogen wij ons er toe beper
ken de verzorgingsstaat die wij in Nederland 
in de loop van tientallen jaren tot stand heb
ben gebracht, maar die nu als gevolg van 
fout beleid onder druk staat, te herstellen, 
terug te brengen? 

Wij stelden deze vraag omdat die naar onze 
waarneming binnen het CDA nog nauwelijks 
aan de orde is, terwijl het toch voor de 
signatuur van het beleid om heel wezenlijke 
zaken gaat. De dynamiek in het heden is de 
afspiegeling van de visie op de toekomst. 

Toch valt het te begrijpen dat wij in het CDA 
ons ietwat onzeker voelen in onze orientatie 
op de toekomst. Premier Lubbers wees er 
op, dat bezinning op de toekomst. staande 
in de nieuwe voor ons onwennige omstan
digheden van de recessie, extra bemoeilijkt 
wordt, omdat de christelijke kring zelf in 
1deele zin in een per'1ode van overgang ver
keert, waarbij allerlei oude gevestigde waar
den hun kracht hebben verloren, zonder dat 
nu reeds evidente nieuwe waarden daarvoor 
in de plaats zijn gekomen. Denk in dit ver
band aan het proces van ontzuiling en aan 
de turbulente ontwikkelingen die zich binnen 
de kerken afspelen. 

Toch zijn in de gesprekken een aantal lijnen 
zichtbaar geworden, die probleemstellend 
m.i. van bealng zijn en prikkelen om er ver
der op door te denken. 

In de eerste plaats valt op, dat niemand van 
de gesprekspartners het stelsel van sociale 
zekerheid, zoals dat in feite nationaal bezit is 
geworden, principieel in geding brengt. Wei 
is er sprake van een niveauverlaging in de 
afgelopen jaren, maar dat is niet een voor
beeld van architectonische kritiek op het 
sociale-zekerheidsstelsel als zodanig; eerder 
het tegendeel: het is een complex van maat
regelen qericht op het behoud van dit stelsel 
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dat overbelast en onbetaalbaar was gewor
den. De inzet is, behoud van de koopkracht 
van de minima; een beleidsdoelstelling die 
intussen gerealiseerd is, zowel in de uitkerin
gen krachtens de Algemene Bijstandswet, 
als elders in de sociale uitkeringen. 

De tekenen van herstel van onze economie 
roepen een tweeledige reactie op. In de 
eerste plaats de waarschuwing dat het her
stel nog broos is en dat het op herstel 
gerichte beleid derhalve voortgezet moet 
worden willen wij niet in korte tijd verliezen 
wat wij moeiza:am gewonnen hebben. Er is 
de verleiding (Ruding) om nu het iets beter 
gaat de sociaal-economische discipline min
der strak te handhaven, met de risico's van 
dien. Anderzijds echter wordt tegelijk opge
merkt, dat naarmate het herstel doorzet er 
mogelijkheden ontstaan voor een meer ge
nuanceerd beleid. Wij mogen niet zonder 
meer het beleid van vier jaar geleden, dat in 
die situatie passend was, transplanteren in 
de intussen veranderde situatie van dit mo
ment. Wijzigingen in de omstandigheden 
vergen aanpassing van het beleid. 

Tot zo verde lijn van de restauratie. Maar er 
is ook een lijn van architectonische verande
ring, waar met name premier Lubbers na
drukkelijk de aandacht op vestigde. Deze 
architectonische verandering betreft twee 
zaken: 
- de individualisering; 
- de verdeling van de werkgelegenheid. 

De individualisering voltrekt zich op verschil
lende terreinen: het stelsel van sociale zeker
heid, het fiscale stelsel, maar 66k bijvoor
beeld in de studiefinanciering. De essentie is, 
dat niet meer de levensgemeenschap als 
uitgangspunt wordt gekozen voor de voor
zieningen, maar het individu, in belangrijke 
mate onder invloed van de vrouwenemanci
patie. Dit is een ombuiging ten opzichte van 
de situatie die wij kenden en die zijn oar
sprang vond in de opvattingen van de chris
telijke sociale beweging. De christelijk-socia
le opvattingen komen in onze huidige bena-
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dering echter terug, door, hoewel ons uit
gangspunt kiezend in het individu, de draag
kracht in geding te brengen; de draagkracht 
zoals die mede door het deelhebben aan 
een gemeenschap wordt gevormd. De com
binatie van individualisering en draagkracht
beginsel onderscheidt het christen-demo
cratische beleid van dat van liberalen en 
socialisten. 
De verdeling van de werkgelegenheid heeft 
in ons sociale beleid de hoogste prioriteit; 
wat dus betekent dat andere sociale wen
sen, hoe waardevol op zich zelf ook, zoals 
bijvoorbeeld verdergaande inkomensverde
ling, ten opzichte van de verdeling van de 
werkgelegenheid een posterioriteit vormen. 
(De Koning en De Graaf). Een belangrijk 
instrument is de invoering van deeltijdbanen. 
Premier Lubbers voegde er een interessante 
beschouwing aan toe, namelijk dat er in het 
Nederlandse culturele patroon heel wezenlijk 
iets verandert wat uitstraalt 66k in de visie op 
de arbeid en onder meer tot gevolg heeft dat 
de grenzen verschuiven tussen hele en deel
tijdbanen, tussen betaalde en onbetaalde 
arbeid. Als wij het over verniewing van het 
sociale beleid hebben, dan is het zaak deze 
veranderendetrends in de samenlevinq op te 
merken en er creatief op in te spelen. Deze 
veranderingen in het cultuurpatroon zijn na
melijk niet afdoende te typeren als produk
ten van d~ recessie; zij zijn structureel van 
aard, al zijn zij wellicht versneld door de 
recessie. Een actief werkgelegenheidsbeleid 
vindt hier een belangrijk aangrijpingspunt. In 
dit verband is het van belang in te zien, dat 
het ontwikkelen van onze maatschappij en 
van onze cultuur niet aileen geschiedt in het 
circuit van de betaalde beroepsarbeid, maar 
ook daarbuiten, in tal van opzichten. Hoe de 
krachten die in een samenleving opgetast 
zijn, in positieve zin vrij te maken en kansen 
te geven? 

Hiermee raken wij aan een derde lijn die het 
sociale beleid beslissend beinvloedt: de 
ontwikkeling van de techniek en ... de her
waardering van de techniek. Tot voor kort 
werd de technologische ontwikkeling vrij al-
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gemeen als·bedreigend ervaren (uitstoot van 
arbeidskrachten, ontmenselijking van het 
werk door anonieme computers, een robot
achtige maatschappij). Wat wij inmiddels 
kunnen constateren, dat is dat de technolo
gische ontwikkeling bezig is gemeengoed te 
worden, zowel bij de ondernemers als bij de 
werknemers. Er groeit een nieuwe emanci
patiebeweging, er is een generatie in op
komst die moet beschikken over nieuwe 
vaardigheden en zich er van bewust is dat 
deze vaardigheden waardevol zijn (Lubbers). 
Dit is een omslag in de maatschappij van 
verstrekkende betekenis, 66k voor de ar
beidsmarkt en voor het sociaal-economi
sche bestel. Wij hebben lange tijd geleefd in 
de veronderstelling dat de democratisering 
van het algemeen vormend onderwijs de 
toegangspoort was tot verheffing van de 
arbeid en tot verbetering van de carrieremo
gelijkheden. Voor velen bleek dit type onder
wijs echter niet de ingang tot beoogde doel. 
De positieve herwaardering van de techno
logie stelt nieuwe eisen aan het onderwijs, 
maar biedt oak nieuwe mogelijkheden voor 
wie over de gevraagde vaardigheden be
schikt. Een gedachtenlljn als deze leidt tot 
de - verrassende - conclusie dat werkloos
heid in de (nabije) toekomst wellicht meer 
een cultureel dan een economisch probleem 
zal blijken! Overigens kan dit tot gevolg heb
ben (en heeft reeds tot gevolg) dat er een 
nieuwe schifting ontstaat tussen sterken en 
zwakken in de maatschappij, namelijk zij die 
de overgang naar het nieuwe type maat
schappij wei meP kunnen maken en zij die 
dat niet kunnen. En hoe daarop een ant
woord te geven; niet sociaal-economisch, 
maar sociaal-cultureel? 

lk keer terug tot het begin van deze para
graaf. Bij nadere analyse blijkt op de vraag 
'repareren of verbouwen' een drieledig ant
woord gegeven te worden: 
1 . Maatregelen nemen om ons stelsel van 

sociale voorzieningen te behouden, zo 
nodig over de gehele linie op een ver
laagd niveau, echter met uitzondering 
v::m de echte minima. 
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2. Binnen dit stelsel van de sociale voor
zieningen enkele architectonische ver
nieuwingen doorvoeren als antwoord op 
een zich wijzigend cultuurpatroon (indivi
dualisering en deeltijdarbeid). 

3. De omslag in onze cultuur als gevolg van 
het verwerken van technologische ont
wikkelingen in ons maatschappijbeeld en 
in ons cultuurpatroon wat een veel verde
re reikwijdte heeft dan het stelsel van 
sociale voorzieningen aileen. 

Sociaal gevoelig of ongevoelig? 
Voert het CDA een in sociaal opzicht verant
woord beleid? Oat is de vraag die aan het 
begin staat van deze bijdrage. De bedoeling 
was het feitelijk gevoerde beleid met deze 
vraag te confronteren: niet in de casuistiek, 
maar in de hoofdlijn. Oat vergt een ordening 
van de zeer vele gezichtspunten die tegelijk 
aan de orde zijn. lk hoop dat de gegeven 
ordening inspireert tot verder denken over 
deze belangrijke vraag in een maatschappij
in-ontwikkeling. Een goede probleemstelling, 
waarin de essenties van het beleid eerlijk 
zichtbaar worden, is misschien nag belang
rijker voor de beleidsontwikkeling, dan de 
veelheid van in een beperkte beleidsruimte 
genomen concrete maatregelen. Wat is er in 
essentie aan de hand in onze samenleving; 
wat willen wij daaraan doen; en waarheen 
zijn wij op weg? 

Afsluitend breng ik in herinnering waarmee 
wij zijn begonnen, dat in langdurige en open
hartige gesprekken, die juist daarom vaak 
een ietwat ongestructureerd verloop had
den, veel over tafel is gegaan wat in deze 
bijdrage niet afdoende verwerkt kon worden, 
terwijl tegelijk datgene dat wei verwerkt werd 
een subjectieve interpretatie is van de es
sentie val'1 de zienswijze die wij bij onze 
gesprekspartners aantroffen. Oat wil dus 
zeggen dat de auteur van dit artikel verant
woordelijk is voor de gegeven interpretatie 
en niet de gespreksgenoten, die mij zo en
thousiast tot deze collage ge·l·nspireerd 
hebben. 
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