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'Ach mijnheer, ze doen maar' 

I. Vraagstelling 
De rol van gezag in een samenleving valt niet samen met de rol van de overheid in een 
staat. Want de overheid- het is overigens maar wat je onder overheid verstaat- is 
maar ten dele het gezag in de staat en de staat is maar ten dele het gezag in de 
samenleving. In dat 'ten dele' schuilt het probleem. Het laat een rest ter invulling 
open. 

Die wordt sinds mensenheugenis inge
vuld door iets wat wei enkele trekken van 
gezag heeft. maar het onmiddellijke en 
persoonlijke daarvan mist. Het zou dus 
als bemiddeld gezag kunnen worden ge
kenmerkt. gezag op weg naar zijn eventu
ele erkenning: de macht. De middelen 
waarmee de macht die erkenning tracht 
te verwerven zijn uit de geschiedenis ge
noegzaam bekend. Ricoeur tekent daar
bij aan 11 dat de macht eigenlijk geen 
geschiedenis kent. In dit verband toege
past: de middelen van de macht blijven 
wezenlijk dezelfde. a! zijn nuancever
schillen mogelijk in de presentatie en toe
passing van die middelen. De meest 
hardhandige varianten zijn bekend: 
brandschatting. marteling. terechtstel
ling, belegering. uithongering. spionage. 
samenzwering. verbanning, afpersing. 

Kort en goed: de technieken van geweld 
en verdrukking. maar dan toegepast op 
en gelntegreerd in een interne of externe 
politieke doelstelling. 

Macht is altijd geweld. Toch lijkt zij in 
zoverre een geschiedenis te hebben door
gemaakt dater naast de brute en expli
ciete uitingen van geweld ook meer tole
rante. aan pluriformiteit aangepaste zijn 
ontstaan. Die werken meer in het verbor
gene. zonder overigens wezenlijk van 
aard te veranderen. 
Het is overigens nog maar zeer de vraag 
of en in hoeverre hier echt sprake is van 
geschiedenis. De spanning tussen brute 
en verborgen machtsuitoefening dunkt 
mij eerder een aan de macht inherente 
curve. waarop elke feitelijke machtsuit
oefening. en welke periode of cultuur 

1) P. Ricoeur. Geloof en Politiek. Amho. Bilthovcn. 1 96il. 
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ook, kan worden afgetekend. Jago is de 
eeuwige schaduw van de veldheer Othel
lo, at wit de verhouding tussen voorgrond 
en schaduw nog wei eens wisselen. Per 
slot hocven wij niet zo heel ver over de 
grenzen van onze cigen cultuur of tijd 
heen te kijken om te kunnen constateren 
dat de geschiedenis vooralsnog nict een 
meer verlichte en tolerante machtsuitoe
fening als gegarandeerd eindprodukt 
heeft opgeleverd. 
Polen Ievert. volgens de westerse analyse 
van de huidigc situatie in dat land, cen 
schoolvoorbeeld van de hier globaal ont
wikkclde tegcnstelling. Bij staat en partij 
berust de macht. Afhankelijk van de 
sfeer of specifieke gebeurtenissen in het 
land wordt die macht meer expliciet dan 
wei meer tolerant uitgeoefend. Maar het 
regime wordt in feite door de meerder
heid van het volk niet aanvaard: het heeft 
nauwelijks gezag en kan eigenlijk aileen 
maar functioneren binnen de grenzen die 
met machtsmiddelen gehouden worden. 
loch functioncert ook in Polen aan maat
schappclijke instituties toegckend gezag: 
de dragers crvan zijn een getolereerde 
kerk en een verboden vakbond. Zij heb
bcn echter geen cnkele macht. tenzij en 
\oorzover hen die. om welke reden dan 
ook. door de machthebbers wordt gela
ten. Het voorbeeld kan een te gemakke
lijke repliek uitlokken: Polens probleem 
is cvenmin ons probleem als zijn politiek
maatschappelijk systeem het onze is. Wij 
zijn cen democratic. Strikt theoretisch 
zal zich in een democratic de tegenstel
ling tussen staatsmacht en maatschappe
lijk gezag vee! minder als probleem stet
len. Ja. de staatsvorm van de democratic 
is juist ten principale gericht op het doen 
samcnvallen van staatsmacht en maat
schappelijk gezag. 
Theoretisch hoeft het dus misschien niet. 
Maar feitelijk gebeurt het wei. Symp
toom daarvan is de vraag die mij voor dit 
artikcl is voorgelegd: het maatschappe
lijk draagvlak van de moderne staat, als 
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voorwaarde voor en object van het over
heidsbeleid. Deze vraag zou onzinnig 
kunnen zijn. Oat zou leidcn tot en voort
komcn uit het inzicht dat onze democra
tic inderdaad democratic is en dat het dus 
verspilde moeite is te pogen icts anders 
bij te dragen aan de beantwoording ervan 
dan de tautologie dat een democratic per 
dcfinitie haar eigen draagvlak is. 
Stet echter dat de vraag zeer zinnig is. 
Aanwijzing daarvoor is dat zij niet bij 
verrassing door de redactie van Christen 
Democratische Yerkenningen is uitge
vonden maar in aile toonaarden door on
ze staatkundige en maatschappelijke ver
banden heenklinkt. Het is precies deze 
vraag die al geleid heeft tot het uitprobe
ren van varianten op de parlementaire 
methode als het systeem waarmee onze 
democratic wordt gestuurd. Over het 
probleem van de energievoorziening is 
een brede maatschappelijke discussie ge
voerd. Formeel weliswaar ter advisering 
van het parlement maar het blijft teke
nend dat het parlement op deze wijze 
geadviseerd moet worden. Op andere ge
bieden hoort men steeds vaker de roep 
om een beslissend referendum. Nog
maals: het betreft relativeringen niet zo
zeer van de democratic zelf alswel van 
het systcem. de methode waarmee die 
vorm wordt gegeven. Maar in dit verband 
is van belang dat die relativering juist de 
verhouding tussen het systeem en zijn 
draagvlak betreft. 
In feite lijkt de democratic minder haar 
eigen draagvlak dan verhoopt en/of voor
zien. Daarom voorzover de vraag zinnig 
is. impliceert dat spijtig genoeg ook dat 
onze moderne staat nog teveel staat is, 
met aile machtsproblemen vandien. En 
nog te weinig democratic, met het samen
vallen van macht en gezag daarin nage
streefd. Het in theorie gegarandeerde 
draagvlak is in de praktijk twijfelachtig. 

2. Evangelische signalen 
De behoefte van zowel theologie en leer-
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gezag aan grondlijnen voor een christelij
ke maatschappijleer als ook van christen
democratische partijen aan uitgangspun
ten voor hun partijvorming, heeft geleid 
tot een speurtocht in de ganse Heilige 
Schrift naar teksten die terzake inzicht en 
orientatie konden verschaffen. Die tek
sten zijn gevonden en gebruikt, over het 
algemeen op een verantwoorde wijze. 
Geput uit met name meer beschouwelij
ke oud-testamentische boeken en de 
brieven van de apostelen situeren zij het 
overheidsgezag,- in bijbelse categorieen: 
het gezag van de koning -,in zijn verant
woordelijkheid tegenover God. Van
daaruit geven zij de grondwaarden aan 
waarop het overheidsoptreden zich moet 
orienteren: een samenleving van gerech
tigheid en vrede, van rentmeesterschap 
en verantwoordelijkheid. 
Een en ander is consistent. Het is zeker 
niet zo dat men deze orientaties kan ver
wijten de bijbel in fundamentalistische of 
belanghebbende zin te Iaten buikspre
ken. Maar ook kan niet ontkend worden 
dat sprake is van selectief bijbelgebruik, 
waardoor bepaalde onderstromen uit de 
bijbelboeken vrijwel geheel uit het zicht 
verdwijnen. 
Het zijn met name de onderstromen die 
getuigen van een grondige argwaan je
gens overheid en staatkundig verband. 
Die argwaan komt op vanuit de kloof die 
de kleinen (de anawim) scheidt van wat 
mijn moeder trefzeker aanduidde als 'het 
groat'. Of zij volgt uit het contrast tussen 
de feitelijke gang van zaken in de wereld, 
-die verondersteld wordt bepaald te 
worden door de machthebbers daarvan
en de idealen die door profeten en vro
men worden verkondigd en beleefd. 
Die argwaan kan zich dus uitspreken in 
vlammende protestpreken. Doch zij kan 
ook haar neerslag vinden in idiomatische 
terzijdes en tussenopmerkingen die meer 
te raden geven dan beargumenteren. Zo 
vcrraadt zij zich vaak wei, doch spreekt 
zij zich zelden consistent en beargumen-
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teerd uit. In dat opzicht lijkt deze onder
stroom ook nauwelijks gewaagd aan de 
positieve grondlijnen van uitgangspun
ten, zo edel en inspirerend, die op het 
bijbelse erfgoed zijn gebaseerd. Toch is 
het goed er, enigszins globaal en schema
tisch, juist in dit verband aandacht aan te 
wijden. Ik orienteer mij daarbij vooral 
op de synoptische evangelien. Bij wijze 
van signaal haal ik enige accenten naar 
voren en combineer ze, op het niet denk
beeldige gevaar af he use exegeten tot 
methodische wanhoop te brengen. 
Soms wordt de indruk gewekt dat Jezus, 
ver voor datum, reeds ons beginsel van 
de scheiding van kerk en staat huldigde; 
per slot meende hij dat de keizer gelaten 
moest worden wat des keizers was en aan 
God wat van God was (Lk. 20, 20). Men 
mag de handige wijze waarop hij zich 
hiermee uit een strikvraag redt echter 
niet opvatten als een principiele waarde
ring voor keizers en andere !eden van het 
'groot': 'Jullie weten dat de heersers der 
volkeren hen met ijzeren vuist regeren en 
dat de groten misbruik maken van hun 
macht over hen' (Mt. 20, 25). Van de 
vervulling van de eigenlijke taken van het 
groat heeft Jezus geen hoge pet op. Zo 
zijn zij er om recht te verschaffen. Maar 
het is beter om tot minnelijke schikkin
gen te komen dan om tussen de raderen 
van de rechtsmachinerie te geraken (Lk. 
12, 58-60). Zo zijn zij er om het volk voor 
te lichten. Maar ze leggen het slechts 
lasten op die zij zelf met geen vinger 
wensen aan te raken. Ze richten herden
kingstekens op en bouwen nationale mo
numenten. Maar het zijn sarcophagen 
voor de slachtoffers van hun eigen optre
den. (Lk. 11, 47). Er klinkt een mengsel 
van bewondering en bitterheid door in de 
constatering dat 'de kinderen van deze 
wereld onderling met meer overleg (han
diger?) handelen dan de kinderen van het 
Iicht' (Lk. 16, 8). De raad om behalve 
eenvoudig als de duif ook sluw als de 
slang te zijn krijgt hier onverwacht relief. 
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De macht van het groot wordt door zijn 
omgeving opgcvat als van andere orde 
dan het gezag dat Jezus zelf uitstraalt. 
Macht is een opgeblazen derivaat van 
gezag. De symptomen van gezag worden 
vcrhard tot statussymbolen waarop ecn 
automatischc claim rust (gcgroet worden. 
de beste plaats a an tafel). Zo ontstaat 
gcinstitutionalisccrdc schijn van gezag. 
Maar die verharding dicnt slechts om de 
kwctsbaarheid van de machthebbcrs tc 
maskeren. 

In de wcrcld van de macht moeten kop
pcn rollen. Eigcnlijk aileen om te vcrbcr
gcn hoc machteloos de groten zijn. hoe 
krachtcloos hun hand. hoc lccg hun ver
kondiging. Zo offcrt Hcrodes. de sluwe 
vos. de Doper die hij lang in bescherming 
genomen had omdat hij wist dat het cen 
rechtschapen en hcilig man was (Me. 6. 
14-2lJ). Pilatus vindt in Jezus zelf ook al 
geen schuld maar ziet toch geen andere 
uitwcg dan hem uit te leveren (Mt. 
27 .2-+ ). Kaiphas Ievert als schriftgeleerde 
bii dit allcs de ideologische rechtvaardi
ging: het is beter dat ecn man sterft dan 
dat het volk ten grondc gaat. Tegelijk 
grondbeginsel voor slim me politick en 
van amoralitcit. Dezelfde bijbelse bron
nen die kunnen inspireren tot een christe
lijke staats- en maatschappijleer bevatten 
een latent virus van anarchisme. Profe
tisch anarchisme wat zich meermaals ver
stout hccft de stem te verheffen tegcn de 
koning zclf: het heeft een van de mooiste 
bijbelse parabels opgelcverd. die over het 
lammetje van de arme (2.Sam. 12. 1-14). 
Maar ook indringende sporen. in spreu
ken en volkswijsheden. van een soort 
soldaat-Schweikanarchisme: blijf maar 
liever een beetje uit de buurt van het 
groot. tracht uit de handen van de macht 
te blijven. De politick kijkt niet op een 
dode meer of minder waarbij de sehuld
vraag ccht niet altijd doorslaggevend is: 
en a is je het er al lcvend afbrcngt dan zijn 
de tollenaars er nog om je uit tc zuigen. 
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Die benadering culmineert in de evange
lien in de felle scheldredes tegen de 
machthebbers van de joodse gemeen
schap. de farizeeen en schriftgeleerden. 
Bovendien in de, van gelatcn wanhoop 
doordrenktc. voorzeggingen van de apo
calyptischc ondergang van stad en tern
pel. Deze apocalyptische lijn wordt in hct 
laatste bijbelboek door Johannes weer 
opgenomen. Het betreft een eigen lite
rair genre vol duistere bceldspraak en. 
voor niet-ingewijden. onnavolgbare asso
ciaties. Maar de hoofdlijn is ondubbelzin
nig en duidelijk: wereld en maatschappij 
worden beheerst door de machtigen die, 
als weerloze speelbal van de demonen. 
van die wereld een strijdtoneel maken 
vol blocd en verschrikking. dood en ver
derf. 
Wij raken hier in de invloedssferen van 
het gnostieke idioom met zijn absolute 
dualisme tussen de slechte onherbergza
mc wereld. beheerst door de macht en 
dus door het kwaad, en de naar verlos
sing hunkerende persoon die zich aileen 
kan redden door zich uit de wereld terug 
te trekken in zijn geestelijke zelf. 
Zonder de wijsgerige aanpuntingen er
van te willen dclen moet ieder zich wei 
Iaten alarmeren door de signalen die uit 
dit levcnsgevoel en deze levenshouding 
opkomen: een oude techniek die macht
hebbers ter beschikking staat. de verban
ning. kan zich intensiveren tot in het we
zenlijke en verbreden tot het allen om
vat. Terwille van imperiale ambities 
wordt de mens uit de wereld verbannen, 
wordt de maatschappij een autonoom 
systeem in plaats van het milieu van de 
mens en wordt de mens de vervreemde 
die zich terug moet trekken op zijn eigen 
erf(je)- dat is: in zijn eigen zelf- om 
ergens geborgen te zijn tegen de structu
rele bedreiging door de macht. Dit alles 
doorgemaakt en opgetekend in een tijd 
dat begrippen als privatisering en vertros
sing nog niet gcmunt waren. 
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3. De overheid als dief 
De volkse argwaan jegens staat en over
heid is niet uitgestorven. Ontwikkelingen 
als de democratisering van het staatsge
zag en de vermaatschappelijking van de 
overheidsbemoeienis hebben de kloof 
tussen staat en maatschappij slechts op 
papier gedicht. Overigens: de hoogge
leerde discussie over wat er dan op papier 
is komen staan en hoe dat in de praktijk 
heeft uitgewerkt toont aan dat het zelfs 
op dat niveau niet allemaal botertje tot 
de boom is. Kortmann diagnosteert ele
fantiasis. Boorsma associeert meer lite
rair tot de faustiaanse staat. volgens 
Klapwijk zijn wij met de ontwikkeling tot 
verzorgingsstaat a! dwars door aile wis
sels gereden. De Gaay Fortman zet 
vraagtekens bij de legitimering van het 
naar zich toetrekken door de staat van 
allerlei taken en Hirsch Ballin verbreedt 
deze benadering door naast de legitime
ring de kwaliteit in systematiek en stijl 
van de overheidsbemoeienis in zijn totali
teit ter discussie te stellen. 21 

De gedegen analyses waarnaar zij hier 
verwijzen zijn echter slechts een zwakke 
echo van wat op straat of aan de kaartta
fel aan kritiek op overheid en staat te 
beluisteren valt. Men kan de neiging heb
ben degelijkheid en onderkoeldheid zo te 
koppelen dat deze vindplaats van de 
meer gespierde taal op voorhand een 
aanwijzing wordt voor zinloosheid ervan. 
Het lijkt mij echter niet denkbeeldig dat 
dan op oneigenlijke wijze de angel uit 
een geluid wordt gehaald wat het ver
dient, minstens als signaaL eens voluit te 
klinken. Want dat de gespierde taal be
staat is wei degelijk een principieel pro
bleem voor een democratic: het pro
bleem namelijk van de kloof tussen de 
zwijgende meerderheid, die zich aileen 
op straat en aan de kaarttafel uitspreekt
maar dan ook gespierd- en de spraakma-

kende gemeente die het in en rond het 
parlement allemaal zo aangepast te berde 
weet te brengen. Bovendien: men kan 
het geluid nu negeren. Maar als het in
derdaad op enige wijze representatief is 
voor wat er aan de basis over de staat 
wordt 'gedacht' dan is het een geluid 
waarmee men hoe dan ook te maken 
krijgt en rekening zal moeten houden. 
Ik heb niet bij toeval het werkwoord 
'gedacht' tussen aanhalingstekens ge
plaatst. Ook op straat en aan de kaartta
fel wordt gedacht. Niet aileen in het wil
de weg gescholden en gestecheld. In 
eigentijdse vormen van het wilde denken 
wordt een grondorientatie jegens staat en 
overheid gemotiveerd en met dicht bij 
het eigen Ieven staande casussen om
kleed. Die voorbeelden zijn vaak heel 
relevant omdat zij symptomatisch zijn. 
Sommigen ervan zijn genoegzaam be
kend omdat zij breed gespreid zijn en in 
de politieke de batten zelf worden inge
weven: een plaatsje in het (lokale. pro
vinciale of landelijke) centrum van de 
macht wordt nagestreefd met het oog op 
persoonlijke verrijking en voordeel 
('Slechter zullen ze er in elk geval niet 
van worden'); het groot houdt elkaar al
tijd de hand boven het hoofd en speelt 
elkaar voordeeltjes toe ten koste van de 
gewone man (het de bat rond de kortin
gen was juist in dit opzicht weer erg 
illustratief); je moet pakken wat je krij
gen kunt want ze zullen het niet komen 
brengen, hoogstens komen halen. 
In de door deze coordinaten bepaalde 
sfeer is het moeilijk uitleggen wat de 
moderne staat nu precies is en wil. en hoe 
haaks dat staat op een dergelijke bejege
ning door zijn onderdanen. Op de eerste 
plaats omdat het tegen vooroordelen 
moeilijk opredeneren is. Maar ook om
dat het niet alleen om vooroordelen gaat. 
Soms gaat het ook om een erg scherp 
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aanvoelen van (bij )effecten van water 
zich afspeelt. 
De heer X. is tot zijn 37ste boer geweest 
maar heeft zijn bedrijf moeten afstoten 
omdat hij het niet rendabel kon houden. 
Hij trad in loondienst en kocht van de 
opbrengst van zijn boerderij een burger
huis met een groot perceel grond er om 
heen. Enige jaren later had de gemeente 
een dee! van die grond nodig voor wo
ningbouw in de vrije sector. De per m2 

geboden prijs was zo laag dat het bijna 
tot een onteigening moest komen. Op het 
laatste moment werden de heer X. en de 
gemeente het echter eens over een val
gens verkoper onredelijke prijs; bij ont
cigening zou die nog lager zijn geweest. 
Reeds de volgende dag bood de gemeen
te kavels aan voor een veelvoud van de 
prijs per m2 die aan X. was betaald. 
Conclusie waar de heer X. niet van af te 
brengen is: de overheid is een dief. 
In beginsel moet de heer X. duidelijk te 
maken zijn dat dat niet zo is. Oat de door 
hem gederfde, maar door de overheid 
gevangen winsten weer worden aange
wend voor het algemeen belang. Oat de 
prioriteiten daarin worden vastgesteld 
door een, medc door hem, democratisch 
gekozen gemeenteraad. Maar dat lukt 
niet. De bitterheid van de directe erva
rin!,: weegt tc zwaar en wordt zelfs niet 
gecompenseerd door de indirectheid van 
de zcgcningen van het systeem. 
\'oorzovcr die zegeningen bestaan uit in
frastructurele voorzieningen blijft de 
heer X. volhouden dat hij daarom niet 
hedt gevraagd (hij had genoeg aan zijn 
gezin en zijn land), maar dat hij er uiter
aard wei gebruik van maakt nu ze er zijn. 
(herigens dat hij daarvoor dan ook nog 
op allerlei manieren hetaalt. Bovendien 
krijgt hij de indruk, waarschijnlijk niet 
ten onrechte_ dat zij die de zegeningen 
\an het systeem wei direct ontvangen, 
hepaald niet de zuilen onder dat systeem 
Z!lrl. 
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Twee kanttekeningen bij deze sympto
matische casus. Op de eerste plaats: kan
keren open wantrouwen jegens de over
heid zijn ruim gespreid omdat de meeste 
mensen wei ooit geconfronteerd zijn met 
het contrast tussen de directe lasten van 
het systeem en de mogelijke, maar toch 
vooral in hun gevoel indirecte zegeningen 
ervan. Het contrast kan aileen gemilderd 
worden door een graad van ahstractie in 
het den ken die niet ieder hezit en waar
van niet in te zien is dat ieder die zou 
moeten hezitten; tenzij dan om min of 
meer van harte met het systeem te kun
nen instemmen en daarvoor van harte 
directe offers te willen brengen. Het con
trast wordt niet weinig verscherpt door 
het diep ingeslepcn vermoeden- ook 
hier: waarschijnlijk juist- dat je als pun
tje bij paaltje komt toch aan het kortste 
eindje trekt. Het systeem definieert doel
einden die je ofwel niet snapt. ofwel niet 
onderschrijft, maar die achteraf triom
fantelijk als jouw doeleinden kunnen 
worden uitgevent. Politieke besluitvor
ming is procedureel heel open, in begin
sci en op papier. Maar om in die proce
dures je rol te kunnen spelen moet je van 
goeden huize zijn. Met onlustgevoelens 
over de uitkomst van die procedures kun 
je uiteindelijk geen kant uit: want uitein
delijk heeft de overheid het toch voor het 
zeggen. Voorlopige conclusie: voorzover 
de democratic inzake haar draagvlak is 
aangewezen op haar eigen interne legiti
matie functioneert zij te elitair. groot
schalig en teveel als ouderwetse staats
macht om op spontane instemming te 
mogen rekenen. 

4. De lengte van de polsstok 
Tot nu toe hebben wij eigenlijk niet meer 
dan drie losse eind jes: 
- de principiele spanning/tegenstelling 

tussen staat en democratic, macht en 
gezag; 

- de religieuze spanning/tegenstelling 
tussen de wereld, beheerst door de 
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machthebbers en het leefmilieu van de 
mensen; 

- de dagelijkse spanning/tegenstelling 
tussen de directe lasten van de maat
schappelijke orde en als indirect erva
ren voordelen ervan. 

Zo samengevat zijn zij vrij snel aan el
kaar te knopen tot zoiets als een pream
bule voor een staatsleer. In tegenstelling 
tot wat doorgaans onder dat etiket de 
wereld wordt ingestuurd zou deze staats
leer dan wat vermoeider. sceptischer en 
vooral minder wervend zijn: een staat, als 
organisatie van de samenleving, is lang 
niet alles; ook niet als de organisatie vol
gens democratische beginselen functio
neert. Maar wie zou met een steelse blik 
op de geschiedenis gauw iets beters we
ten. We behelpen ons dus maar. 
De vraag waar nu precies de fricties zit
ten zou gemakkelijker in het vizier te 
krijgen zijn wanneer deze drie spannings
velden rechtlijnig te correleren zouden 
zijn. Oat zijn zij echter inhoudelijk niet. 
Mogelijk wei in hun effect: het bestaan 
van spanningsvelden op verschillende ni
veaus be"invloedt het aanvaarden van of 
zich afzetten tegen de staat. Door elkaar 
leveren zij argumenten voor het een of 
het ander. Dus als je tegen bent. heb je 
daarvoor een aantal redenen die door 
elkaar ontleend zijn aan de principiele. 
religieuze en dagelijkse spanning. Maar 
de behoefte om dat uit te splitsen en te 
herleiden is minimaal. De inwerking van 
de verschillende factoren op elkaar blijft 
daarmee duister. 
Wat echter allerminst duister blijft is. dat 
naar wezen de organisatie van de samen
leving in de vorm van een staat een pre
caire zaak is en dat het gezag van die 
staat uiterst kwetsbaar is. De staat functi
oneert aileen wanneer en voorzover hij 
aanvaardt wordt; of minstens geduld. Hij 
kan die aanvaarding niet afdwingen. 
Hoogstens met geweld het tegendeel er
van breken. 
Oat laatste betekent in het beste geval 
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dat hij door een bepaalde groep mensen 
in zijn functioneren niet belemmerd 
wordt. Maar niet dat hij goed functio
neert. met name niet ten aanzien van die 
groep. De lengte van de polsstok van de 
aanvaarding bepaalt de wijdte van de 
sprongen die de staat kan maken. De 
geschetste spanningsvelden zijn er een 
aanwijzing voor dat die lengte niet a! te 
royaal moet worden ingeschat. 
Deze principiele zwakte van de staat is 
niet direct af te leiden uit de wijze waar
op hij zich aan de samenleving presen
teert. zelfs als vanzelfsprekend oplegt. 
Integendeel: de staat vertegenwoordigt 
de hoogste macht (in formele zin) en 
heeft zich omhangen met allerlei rituelen 
en stilistische vondsten om dit imago op 
te houden. Vooral heeft hij zich een 
beurs verworven die hem in staat stelt de 
illusie vol te houden. Ja zelfs. om aan
vaarding te kopen. 
Nu zijn gekochte vrienden of aanhangers 
niet per se de besten. In onze dag- en 
wcekbladen worden de eerste sympto
men gesignaleerd dat de crisis in de 
staatsportemonnaie de met een verzor
ging van de wieg tot het graf gekochte 
aanhang aan het twijfelen brengt. Ecn 
oud-staatssecretaris voelt de opstand 
broeien. Een politieke partij begint een 
serieuze discussie over de integratie van 
burgerlijke ongehoorzaamheid in het 
staatkundige systeem. Tenslotte wordt in 
meerdere beschouwingen een herople
ving geconstateerd van een "redden wic 
zich redden kan · mentaliteit. Die Ievert 
talloze verschijnsclen op die aile ergens 
op een as uit te zetten zijn tussen het 
negeren en het bevechten van de staat en 
het overheidsgezag. Zelfs ten aanzien 
van de directe zegeningen van de vcrzor
gingsstaat bestaat deze mentaliteit het de 
nodige voorbehouden te maken. 
Het is hier niet de plaats noch mijn com
petentie de principieel-wijsgerige aspec
ten te behandelen van de vcrhouding tus
sen staatsmacht en de aanvaarding ervan. 
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Hct is het probleem van het duistere 
maar onlosmakelijke verband tussen or
de en gcweld en de menselijke voorstel
lingen (representations persecutrices) die 
daarin bcmiddelen en het in stand hou
den. Ik wijs in dit verband slechts op het 
oeuvre van de Franse schrijver Rene Gi
rard die. naar ik vermoed. deze zaak even 
vcrrassend als grondig heeft geanalyseerd 
en ovcrdacht. 31 

Zijn werk is spijtig genoeg in ons land 
vrijwel onbekend. Mede daardoor kon 
de illusie van onze nordische vreedzaam
hcid. geweldloosheid en nuchterheid te 
gemakkelijk overeind blijven. Verblind 
door die illusie kunnen wij eenvoudig 
niet zien hoe onze instituties. de verte
gcnwoordigers ervan en de staatse koepel 
croverheen de mens en het menselijke 
geweld aandoen. Gelegitimeerd geweld 
wcliswaac maar juist daarom niet minder 
dcmonisch. 
Een uitdaging waarop ik tot slot wei na
dcr in kan gaan is enige meer praktische 
kanttekeningen maken bij het probleem 
'an de aanvaarding tegen de achtergrond 
\an de recente signalen over burgerlijke 
ongchoorzaamheid en sociale democra
tic~1. Daarbij dient op voorhand aangete
kcnd te worden dat die signalen mis
schien best wei wat gerelativeerd mogen 
worden voorzover het hun uitstraling. 
invlocd of onweerstaanbaarheid betreft. 
~laar dat doet niets af aan de eigenlijke 
uitdaging die zij inhouden. 
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5. De kwaliteit van de polsstok 
Aanvaarding is een gecompliceerd pro
ces. wat in gang gezet en onderhouden 
kan worden vanuit verschillende mense
lijke capaciteiten. Zo kan aanvaarding 
een meer metafysisch karakter krijgen: 
wereld en maatschappij zitten nu een
maal zo in elkaar en kunnen dus het 
natuurlijkst zo geregeld worden. Of het 
krijgt een wat sceptischer karakter: ver
schillende regelingen zijn al uitgepro
beerd, aile met hun voors en tegens. en 
deze is zeker niet de slechtste. Of mecr 
persoonlijk: deze of die persoon, die mij 
aanspreekt, die ik bewonder en/of ver
trouw vertegenwoordigt een zaak die 
door zijn vertegenwoordiging voor mij 
aanvaardbaar wordt. 

Bij dit laatste kan aangetekend worden 
dat niet aileen de integriteit of bekwaam
heid van de vertegenwoordiger daarbij 
doorslaggevend hoeft te zijn: ook zijn 
schurkachtigheid kan dat wezen. Per slot 
was heel Rome in rouw gedompcld bij de 
dood van Julius II, daarmec niet suggcre
rend dat hij zo'n integere en hcilige paus 
was geweest maar wei erkennend dat zijn 
bewind de eeuwige stad geen windeieren 
had gelegd. 
Van deze drie globaal onderscheiden we
gen is de eerste voor de moderne staat. 
als ik het goed zie, vrijwcl onbegaanbaar 
geworden. De tweede functioncert wei 
maar vaak op zo 'n abstract en tegenspra-

1) Ik hooldwcrken van dczc Franse fiiosoofzijn onvertaaid gchlcven. Het hctrcft: 
- R. Girard. J1cmonge romantique et verite romanesque. Paris (Grassel). I961 
- idem. l.c violence et le sacre. Paris (idem). I 972 
- 1dem. Des chows cachees de puis Ia fimdation du monde. Paris (idem). I 97K. 
llltmijn wetcn zijn crook nog gcen artikcien van hem vertaaid. Wei verschencn cr in hct tijdschrift 
'Stren:n· (27. 197-1. 9S6-997 en 2S. 197-1. 10S7-1096) twee artike1cn over hem van P. Bc1ien. 

\leer tocgespitst op de prohlematiek hier ter sprakc kan gewczen worden op: 
- R. (iirard. Mime.1i1 and Violence, perspectives in cultural criticism in: Berkshire Review I-I ( 1979). p. 

lJ-I'J 
- idem. Da1 t.'vangelium leg! die Gewalt bloss. in: Oricntierung, Zurich, April 197-1. s. 53-56. vcrtaa1d 

uit: Esprit. Novcmhrc 1973. p. 551-55S. 

-1) De term is mcrgcnomen van Zijdcrveld die haar nict hantccrt als tegcnstelling tot christcn-democratie 
e.d .. dus in partijpo1itiek vcrhand. maar als tcgenstclling tot parlcmentairc democratic. dus in mccr 
staatsrcchtelijkc of maatschappij-kritische zin van de nict-identitcit van staat en maatschappij. 

l Ill{ IS I 1.-.; Ill \IOCRkiiSCIIE \TRKEN!\INGc.N I K-1 
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kig niveau dat het beoogde resultaat al
lerminst gegarandeerd is. Zoveel eenzij
dige nadruk is mede daardoor komen tc 
liggen op de derdc weg dat het bcgaan 
ervan de meest \valgclijke bijverschijn
selen begint te vertonen. 
Over de eerste weg. die van de rcligieus
metafysische aanvaarding kunnen wij 
kort zijn. De moderne staat wil een sccu
liere staat zijn. Zij die vinden dat zij zich 
in cen religieuzc of onthologische orde 
moet lcgitimcren en vanuit die legitima
tie moet inrichtcn vormen ccn kleine 
minderhcid met een tc geringe invlocd 
om deze dimensie van direct staatkundig 
en politick be lang te kunnen do en zijn. 
Daarmee is niets gezegd over het gelijk 
of ongelijk van deze bcnadering ten prin
cipalc. Wei over de feitelijke doorwcr
king ervan. 
De tweede weg volgend voltrekt de aan
vaarding van de staat zich niet ten princi
pale maar in ecn weging van telkens af
zonderlijke regelingen en effecten van 
het overheidsoptreden. Het is mijn 
overtuiging dat door de vcrregaande bu
reaucratisering. waarover aan hct slot 
van mijn bijdragc meer. deze weging 
steeds minder zal kunnen bijdragen aan 
de aanvaarding van de staat. Zelfs even
tuele kwaliteiten van het overhcidsoptrc
dcn worden onherkenbaar vcrminkt door 
de doorgebureaucratiseerde ver- en uit
werking ervan. 
Bovendien schuilt in deze geweldige bu
reaucratisering behalve een stilistisch 
probleem ook steeds mecr een staats
rechtelijk: in beginsel is de bureaucratic 
vanwege en in zijn (totale) omvang even 
onaantastbaar als het staatshoofd. De po
litici zijn verantwoordelijk. Ieder be
grijpt dat in zo "n ingewikkelde machine
ric als de moderne staat ondersteuning 
door een ambtelijk apparaat nodig is om 
die verantwoordelijkheid te kunnen dra
gen. De vraag lijkt mij echter steeds 
klemmender of de feitelijke verhoudin
gen. in getal en competentie. tusscn ver-
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antwoordelijkheid en ondersteuning niet 
van dien aard zijn dat die verantwoorde
lijkheid steeds meer als een wassen neus. 
want manipulatie door de onderstcuning. 
moet worden aangemerkt. Die is cchter 
niet rechtstreeks ter verantwoording te 
roe pen. 
Dit laatste verklaart mogelijk mede hoc 
steeds meer politici steeds intensiever en 
niet zelden steeds ridiculer van de derllc 
weg gebruik gaan makcn. Via aanvaar
ding vim hun persoon. liever nog: via hun 
persoonlijke populariteit. wordt zoiets als 
aanvaarding van de staat in meer of min
dere mate op gang gehouden. Sinds enige 
jaren vlicgen de ·wonder boys· ons in de 
politicke campagnes om de oren. Daarbij 
krijgen wij duidclijker zicht op hoe zij 
ogen en "her docn dan op hun integriteit 
of competcntie. die zij overigcns nict zel
den zelf in wrange en cynische grapjes 
wensen te relativcren. Oat hierbij met 
hct oog op het electoraal succes van het 
moment in feite een serieus beheer en 
daarmce grondige aanvaarding van de 
staat op het spel wordt gezet is mijn 
grondige vrees. De verantwoordelijken 
zijn. als dcze ontwikkcling zich doorzet. 
op den duur niet Ianger vertegcnwoordi
gers van een achterban maar cxponcnten 
van hen die (tijdelijk) op hen vallen. De 
democratic dreigt te ontaarden in een 
idolocratie. die niet vertrouwenslieden 
afvaardigt of competentie wccgt maar 
ambitie aan de macht helpt als er maar de 
goede kop op staat of cen gocd figuur aan 
vast zit. Het eerste filmster-staatshoofd is 
reeds in dit ondermaansc gesignaleerd. 
Veel wijst crop dat "the show will go on·. 
Deze opmars van de idolen is echter gcen 
oorzaak maar gevolg. niet zelf de kwaal 
maar een tragikomisch symptoom ervan. 
Voor benoeming van de kwaal zelf 
bieden wijsbegeerte en literatuur een be
grip aan dat tot slot een grondige medita
tie verdient: vervreemding. De moderne 
staat als tegelijk bron en produkt van 
vervreemding. Dit houdt een forse kante-
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ling in de problcemstelling in: bet pro
bleem van bet gaan ontbreken van draag
vlak voor en aanvaarding van die staat 
niet zozccr als een ongemakkelijke werk
omstandigheid voor hen die met bet be
hecr daarvan zijn be last. Maar wei als bet 
verzet van de mens tegen de dehumanise
ring die hem van staatswege bedreigt. 

6. Polis en imperium 
Vervreemding is cen sleutelbegrip in de 
ll)de-eeuwse wijsbegeerte. Desondanks 
in de 20ste eeuw steeds meer werkelijk
heid geworden en als zodanig steeds 
machtelozer gesignaleerd door wijsgeren 
en cultuurcritici van de meest uiteenlo
pende pluimage. 
Vervreemding: sleutelbegrip en vooral 
de belangrijkstc 'desondanks-ontwikke
ling' van onze cultuur. De hoofdlijnen 
van de vorming van het begrip zijn ge
noegzaam bekend: tcgcn bet hegeliaanse 
idealisme komen vanuit versehillende in
valshneken denkcrs in opstand: Kicrke
gaard poneert zijn cxistentie-religicus 
realisme. Marx en Durkheim hun sociaal
economisch realisme. Freud en Nietschzc 
hun vitaal-psychisch realisme. 
De botsing van idealisme en realisme 
ontlaadt zich in bet bcgrip vervreemding 
als een poging om bet concrete te redden 
\an vervluchtiging in intcllectualistisch
spirituele suprastructuren. Deze worste
ling om het concrete is de humanitaire 
\\Orsteling om de mens. om zijn waardig
heid en om menswaardige omstandighc
den. Concludeer ik te pcssimistisch als ik 
tllt de slotsom kom dat de facto bet rca
lisme ,-erloren hecft? Want: bet proces 
n:sulteerde in de moderne staat. 
I let is misschien tc simplistisch om de 
uitkomst \an een historisch proces van 
eeuwen te willen uitdrukken als was bet 
de uitslag van een gcwone voetbalwed
-,trijd. Toch komt mijn afweging uit op 
w·n \aststelling: die hcle worsteling om 
hct concrete hccft er wei toe geleid dat 
clcmcnten van realisme in de marge van 
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de ontwikkeling zijn meegenomen. Zij 
hebben er toe bijgedragen dat de druk 
van die ontwikkeling wat is verlicht en 
daarin dragelijk gehouden. Maar ten 
principale is die ontwikkcling door ande
re krachten bepaald en gestuurd. 
Zo is. verwoord in categorieen ontlcend 
aan de klassieke oudhcid- waarin zich 
precics zo 'n proces he eft voorgedaan 
met. naar mijn oordeel. dezclfde ellemic 
vandien- wei een imperium ontstaan. 
Maar de polis is verdwenen. Daarmee is 
ook bet milieu verdwcnen waarin begrip
pen als menselijke waardigheid. mede
zeggenschap. inspraak. autonomic. de
mocratic. persoonlijkc vcrantwoordelijk
heid e.d. werkelijk betekenis konden 
hebben en concreet vorm kondcn krij
gen. AI die edelc en grootse woorden zijn 
wezenlijk leeg en voos geworden. Tenzij 
hun strikt geestelijke dimensie. met aile 
abstractheid vandien. voor deze of gene 
voldoende aanknopingspunten biedt 
voor zclfverstaan en zelfverwerkeli]king. 
Voor wie dat niet zo is geldt onherroepe
lijk bet lot van een meer of minder insnij
dende vervreemding. In verschillende 
staten profileert die zich tegen de horizon 
van een dwangmatig opgelegde plaats 
binnen een cxpliciet totalitair systeem. lk 
herinner er aan: vaak opgebouwd om de 
vervreemding op te heffen. Ook in dit 
opzicht verslindt de revolutie haar eigen 
kinderen. Hier tekent zich steeds seller
per de horizon af van verlorenheid in een 
op anonimiteit gebaseerdc en gerichte 
consumptiemaatschappij. Ook die is bet 
resultaat van doelen. welke zijn gemoti
veerd als pogingen om de vervreemding 
op te heffen. 

Ook de moderne staat als imperium van 
moderniteit heeft zijn ideologisch 
spiegelbeeld ontwikkeld. Daarin zijn de 
belangrijkste optics en structuren op zo
danige wijze samengevat dat de inorde
ning van mensen in het imperiale ver
band zoveel mogelijk gcschieden kan 
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langs de weg van zoiets als persoonlijke 
instemming en aanvaarding. Het is de 
ideologic van de functionele relatie tus
sen de seculiere staat en het autonome 
individu. De relatie wordt uitgedrukt in 
de noodzakelijke wederkerigheid van 
beide adjectieven: om de autonomic van 
het individu te garanderen moet de staat 
seculier zijn doch zij kan aileen seculier 
zijn wanneer het individu autonoom is. 
Anderzijds lijken beide adjectieven in 
relatie tot elkaar oak een uitsluitende 
werking te hebben: als het individu 
autonoom is, welke relatie zou het dan 
nog te onderhouden hebben met de staat 
en indien de staat seculier is, welke bin
ding of wervingskracht kan er dan nog 
van uitgaan voor het individu. Inherent 
aan de ideologic van de moderne staat is 
dan oak de volledige functionalisering 
van de verhouding tussen staat en burger. 
Maar precies in deze functionalisering 
komt oak het depersonaliserende karak
ter van de moderne staat aan het Iicht en 
daarmee haar aard als bedreiging van de 
menselijke waardigheid. 
Vanuit een omgekeerde invalshoek bena
derd: de bemiddeling tussen het subjec
tieve, persoonlijke bestaan en de objec
tieve orde is geatrofieerd: de traditionele 
intermediaire structuren (het zogenaam
de mesoniveau) zijn teruggebracht tot 
strikt persoonlijke aangelegenheden of 
veralgemeniseerd tot semi-overheidsin
stanties. Daardoor zijn een autonome 
persoon en een autonome ordeals het 
ware onafhankelijk tegenover elkaar ko-
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mente staan. Toch kunnen zij aileen in 
relatie tot elkaar functioneren en be
staan. De kloof tussen de beide autono
mieen wordt overbrugd door functionali
sering. Dit houdt in dat de objectieve 
orde niet Ianger relief krijgt door een 
persoonlijke component maar een ab
stract geheel wordt van zo precies moge
lijk omschreven functies. Oat houdt dan 
weer in dat de persoon zich niet meer kan 
ontplooien in dialoog met de wereld: het 
openbare Ieven doet geen beroep op hem 
als persoon maar op hem in telkens on
derscheiden functies. De persoon wordt 
teruggeworpen op zichzelf en zijn ont
plooiing wordt door gebrek aan zwaarte
kracht en overmaat aan vrijblijvendheid 
een gnostiek verspiegelingsproces 'l. 
lk wil er geen twijfel over Iaten bestaan 
dat ik als christen en theoloog deze ont
wikkeling uit den boze acht. Daarmee 
heb ik niet vastgelegd welke exorcismen 
het meest opportuun zijn. Voor mijzelf 
beschouw ik mijn politieke georienteerd
heid op de christen-democratic als een 
mogelijke uitweg a! moet ik toegeven dat 
in de feitelijke christen-democratische 
politiek nogal vaak met de Boze gepac
teerd wordt. dan wei moet worden. 
Daarom: wie de vraag stelt naar het 
draagvlak voor en de aanvaarding van de 
staat mag niet blijven staan bij opper
vlakkige beschouwingen over het feit dat 
de burgers lastiger worden. Ze zijn lasti
ger gemaakt, zelfs zij die het helemaal 
niet leuk vinden om lastig te zijn. In hun 
lastigheid openbaren zich zowel ver-

5) Zie over de crosie van het maatschappclijk middcnveld: prof. dr. A.C. Zijdervcld. Tramflmnatie \'an de 
vcrzorgingssliiat, in: Ph.A. ldcnburg (red.). De Nadagen van de \'erzorgingsstaat, kansen en perspec
tieven voor morgen. Amsterdam. 19H3. p. 195-223. 
Symptomatisch voor deze erosie acht Zijdervcld de functionalisering van de taal. In het spanningsvcld 
van een imperiale infrastructuur en idealistische suprastructuur moe! ecn etherischc ideologic de afstand 
overbruggen tussen de mens en de maatschappelijke orde waartoe hij veroordeeld is. Dcze ideologic 
spreekt zich uit in een. op het punt van betckenisvolheid. leeglopende taal: taal als betckcnisuitwisscling 
verschraalt tot alarmering. zoals bij een wachtwoord of de claus in ecn toneelstuk. Zie: Zijdervcld. De 
tyrannic van hetcliche, Deventcr. 1982. 
Algemene achtergrond van dit proces is het secularisatieproces. vooral ook opgevat als dcsacralisatic- en 
onttoveringsproces. met aile sociale conscquenties van dien. Zie: Zijdcrveld. Reality in a looking glass, 
London. 19H2 (1937). 
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nccmding als vcrzet daartegcn. A an aile 
rcchten. die wij al bij manden vol op onze 
nek mcedragen. kan gevoeglijk het reeht 
op verzet tegen vervreemding toege
\ocgd worden. Maar betwijfeld moet 
worden of het helpt. 
Anderzijds: waar het feitelijke verzct. in 
welkc vorm ook. een pleidooi is voor de 
mcnselijke maat in maatschappelijke ver
houdingen en in de organisatie van de 
maatschappij is het een kracht welke 
voor de staat eerder als opbouwend clan 

( IIRI'Ii 'Ill! \HJ( RATISCIIF \TRKFV"I'ICiFN I~.\ 

als beclreigend gckarakteriseerd moet 
worden. AI is hct nog zo lastig. 
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Context of perspcctief van dat verzet zul
len dan cchter noch een ontbindend incli
vidualisme, noch ecn totalitarisme van 
staatswege kunncn zijn. maar aileen de 
persoonlijke inzet voor en betrokkenheicl 
op het milieu van de mensen. 


