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Het centrale overheidsmotief 
Ter inleiding 
Het hier volgende is een beschouwing naar aanleiding van het gestelde in het 
meinummer 1983 van dit blad (5/83. p. 238 ad 2). een punt reeds opgepakt door 
Dengerink in het oktobernummer (10/83. p. 527 e.v.). Men zal merken. dat hier een 
totaal ander resultaat om de hoek komt kijken. Dengerink. zoals in zijn kringen min 
of meer gewoonte is. gaat van een deductief bepaald geheel uit en het is natuurlijk 
hartverwarmend. althans voor mij. dat God en schepping daarbij centraal staan. 

Hier ga ik inductief te werk. de enige 
manier om zinnig over de feitelijke mo
derne staat te spreken tezamen met men
sen. die evenzeer die staat uitmaken als 
ik en over wie de zon evengoed opgaat 
als over mij. Zulks laat overigens verderc 
beschouwingen- ik ben gevoed door Au
gustinus' De Civitate- onverlet. 

De vraag naar het centrale overheidsmo
tief veronderstelt een bepaaldc vorm van 
lezen: wat zou dat motief moeten zijn? 
De feitelijke vraag. hoe de overheid han
delt en uit welke motieven. is zonder 
diepgaand onderzoek niet te geven en bij 
voorbaat negatief; er bestaat geen over
heid met een motief. maar talloze orga
nen met meer of minder in een bepaalde 
zin gemotiveerde mensen. Het zou van 
enig belang kunnen zijn om middels dis
cussie deze overheidsorganen te motive
ren om uit een bepaalde conceptie te 
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handelen. In een onderzoek. dat onder
getekende in de zestiger jaren ondernam 
naar het functioneren van permanente 
vertegenwoordigcrs. kwam overduidelijk 
naar vorcn. dat in het gaullistischc Frank
rijk de president erin geslaagd was om 
alle uitingen van aile staatsorganen over 
en in hct buitcnland rigoureus langs bui
tenlandse zakcn te leiden en dit departc
ment volledig aan het presidentiele kabi
net te onderwerpen. Het gevolg was een 
eenstemmige Franse diplomatic. die om 
reden van die unanimiteit een wereldin
vloed had buiten aile vcrhouding. On
langs werd een groep. die ik in Straats
burg leidde. voorgehouden. dat de stem 
van Nederland op het gebied van de mcn
senrechten geheel anders luidt in New 
York dan in Straatsburg. Toch komt de 
briefing voor die stem uit hetzelfde de
partement van Buitenlandse Zaken en is 
de motivering. zo schijnt het. dat men in 
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New York wat moreler dient tc spreken 
en in Straatsburg, waar het om concrete 
mensenrechten gaat, de Nederlandsc be
langen keihard verdedigd moeten wor
den tcgen al te lastige intcrpretaties. 
Over een centraal motief gesproken! 
Vandaar mijn eerste antwoord: praten 
over een centraal overheidsmotief is een 
abstractie. Eenmaal op dat niveau aange
land (van allerlaatste normatieve genera
lisatie?) kan men gerechtigheid, mensc
lijke waardigheid en friedliches Zusam
menleben en dergelijke omarmen. Wie 
heeft ooit van een staat gehoord, waar
van de !eiders niet om strijd gerechtig
heid, soms zelfs in al zijn gestrengheid, 
als hoogste motief in hun vaandel voe
ren? De meeste mensen zullen wei voor 
de waarheid zijn, en dat blijkt dan hun 
waarheid te zijn. Politick bestaat uit het 
botsen van verschillende gerechtigheids
concepties, hetgeen zelfs binnen het 
CDA soms pijnlijk duidelijk is en ge
makshalve (?!)met partijdiscipline toe
gedekt. 
Maar er is nog ecn andere reden, waarom 
een centraal overheidsmotief iets van een 
hersenschim heeft. De feitelijke staats
taak wordt door de overheid goeddeels 
niet vastgesteld, maar haar opgedrongen 
als aan de centrale politieke instantie of 
de overkoepelende organisatievorm van 
de maatschappij. De hulpeloosheid van 
de overheid blijkt wei hieruit, dat aile 
moderne staten van vergelijkbaar niveau 
een vrijwel identiek takenpakket kennen, 
hoezeer de uitvoering kan verschillen. 
He eft het vee I zin om te zeggen, dat de 
overheid die taken toch vooral rechtvaar
dig, menselijk of hoe dan ook moet aan
pakken of gaat het in eerste instantie om 
efficient handelen? 
Als het niet efficient maar wei rechtvaar
dig moet gaan, wie moet dan de rekening 
oppakken: de toch al zwaar belaste bur
ger? Is het rechtvaardig hem voor het 
inefficiente, maar kennelijk gerechte op-

treden van de overheid tc Iaten bloeden? 
Eenmaal dat men naar de taak van de 
overheid en het motief gaat vragen, komt 
men ongewild in dit soort dilemma's tc
recht. waarvan ieder de onmogelijkheid 
aanvoelt. 

De kwantitatieve omvang van de staats
taak 
Gemakshalve zullen wij verder veelal 
spreken over de staatstaak om uit de 
hoek van psychologische voorstellingen 
en motiveringen weg te blijven. 
De traditionele staatstaak is langzaam ge
groeid, maar voor een groot gedeelte ge
bleven bij de 'noodzakelijke' opdrachten 
van de staat. wil een maatschappij geor
dend Ieven. Stukken sociale wetgeving 
kwamen langzamerhand van de grond, 
maar men moest wachten tot nieuwe eco
nomische inzichten a Ia Keynes ongeken
de mogelijkheden gingen openen voor 
staatsinterventie, en totdat de tweede we
reldoorlog door een ongekende mate van 
sociale controle van het hele maatschap
pelijke Ieven het instrument schiep voor 
de welvaartstaat. Zodoende is de breuk
lijn tussen de meer traditionele staat en 
de moderne staat althans voor ontwikkel
de democraticen tamelijk scherp te 
trek ken. 
De staat heeft talloze taken op zich gena
men en aile analyses wijzen er op, dat de 
vraag ernaar al even hard gegroeid is. Nu 
lijkt het niet juist een analyse naar we
zenskenmerken van de staatstaken uit te 
Iaten gaan van de klaarblijkelijke execs
sen van de zeventiger jaren. Maar even
eens is het voorbarig om over de nadagen 
van de verzorgingsstaat te spreken.'l 
Evenmin als het kerntijdperk kan men 
dat van de verzorgingsstaat weg
scheppen. 
Kenmerkend voor de verzorgingsstaat is 
enerzijds het groot aantal sectoren, waar
op de staat zich beweegt, en anderzijds 
de ruime keuzemogelijkheid, die zich 

I) Zie Ph.A. Idenhurg e.a.: De nadaf(en van de verzorf(inf(sstaat, Amsterdam 19H:\. 
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daarbij aanbiedt. Een sociaal stelsel. de 
typische dimensie van de verzorgings
staat, kan op vele manieren in elkaar 
worden gezet en daarbij kunnen vele 
doelen worden nagestreefd van minimum 
opvang tot maxi male wieg-grafverzor
ging. Maar het technische niveau. waarop 
de huidige staat opereert. en de daarbij 
behorende hoeveelheid middelen. die ten 
dienste staan. verschaffen de mogelijk
heid om de traditionele staatstaak- die 
toch al fors is uitgebreid- verschillend 
aan te pakken. Men kan de weg opgaan 
van een geweldig autobaansysteem of gi
gantische subsidies voor openbaar ver
voer uitgeven. maar beide tegelijk zal 
meestal wei net te duur uitvallen. Onder
wijs kan gratis gegeven worden of er 
kunnen behoorlijke bijdragen voor wor
den geeist. Defensie kan zijn geld zetten 
op het verhogen van wed den of streven 
naar het idee van burgerdienst en beter 
materieel. Kortom. kenmerkend voor de 
moderne staat is de schier onuitputtelijke 
schaal van mogelijkheden. waardoor de 
overheid vorm kan geven aan het maat
schappelijk Ieven. 
Daarbij zijn twee korte aantekeningen te 
maken. Vooreerst is de inertie van de 
consensus meestal z6 groot. dat maar ta
melijk weinig echte keuzen overblijven in 
een land. en vervolgens. het feit dat de 
overheid kan en wil kiezen en sturen 
betekent niet. dat het allemaal ook zo 
uitpakt. Men Ieze slechts de aanklacht 
van Albeda, De verloedering van de ver
zorgingsstaat, (COY 10/83 p. 498 e.v.) 
die overigens voorhoudt op even giganti
sche schaal hetzelfde anders te doen. 
Ook de aard van vee! te ondernemen 
taken geeft tegenwoordig bijkomende 
mogelijkheden tot sturen. Voor vele 
voorzieningen zijn lange -termijninveste
ringen en dito planning nodig. 
Het feit, dat Iangere-termijnprojecten na 
vee! investering en/of studie toch weer 
niet doorgaan, moge de betrekkelijkheid 
van de zware in het geding gebrachte 
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principes duidelijk maken en tot beschei
denheid aansporen. maar de overheid 
kan er niet langs om in die richting stap
pen te ondernemen. Maar in aile geval
len. waarin de overheid een taak he eft. of 
hecft opgenomen. zal zij een keus in deze 
of gene richting moeten maken of zonder 
vee! keus tot actie moeten overgaan. 
En waar ligt de grens van dit gebeuren? 
Alternatieve gezondheidszorg toelaten 
en gaan regelen; het ziekenfonds open
breken voor abortus. baaldagen en plasti
sche chirurgie; medische verantwoorde
lijkheid meer tot in details door schade
vergoeding regelen; de ontslagregeling 
uitbreiden of loslaten; open gezondheids
zorg verdubbelen? Het lijkt niet goed 
mogelijk om grens of reden aan te geven. 
waarom de overheidszorg ergens zou op
houden. Betaalbaarheid is ook geen re
den. omdat de overheid een vee! groter 
dee! van het nationaal inkomen aan zich 
kan trekken. De Iimiet is zelfs in socialis
tische Ianden niet helemaal bereikt. Bij 
democratische staten valt er geen dwin
gende lijn te trekken. tenzij vanwege be
paalde economische wenselijkheden. en 
er zijn voldoende geluiden. die de grens 
verder dan nu willen blijven opschuiven. 

De kwalitatieve omvang van de staats
taak. 
In de uitvoering van de moderne staats
taak kunnen de volgende componenten 
onderscheiden worden. Yooreerst het 
wat oudere gegeven. dat in West-Europa 
tot nog a! wat staatsbedrijven geleid 
heeft. Of de staat die functie door direct 
of meer indirect ingrijpen uitocfent. is 
van minder belang. hoofdzaak is de in
vloed die de staat aldus kan uitoefenen 
vergeleken met een vrije ondernemings
vorm. Het volgende punt is de subsidie
politiek. Waar vele noden. zoals onder
wijs en gezondheidszorg zonder over
heidssteun niet goed denkbaar meer zijn. 
bestaat de mogelijkheid, dat de overheid 
zulke gebieden steeds indringender gaat 
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regelcn en wei tc mecr naarmatc de sub
sidicring wordt opgcvoerd. In fcite kun
nen zulkc regclingcn bijkomend als inko
mcnsovcrdrachten gaan werken. Ecn 
dcrde vorm is de rcgelrechte inkomcns
ovcrdracht langs hct dwingend patroon 
van de bclastingheffcnde staat. Een 
vicrde component is de overhcid alsop
drachtgcver of invcstecrder. waardoor de 
invloed op de economic niet onaanzien
lijk is. (Men dcnke bij ons aan bijvoor
beckl de bouw). 
Embryonaal kunnen dcze vormcn ook 
vroegcr natuurlij k geconstatcerd worden. 
maar het gaat hier om hct feit. dat de 
huidige staat massaal over dezc instru
mcnten beschikt. Daarmce is tcvcns hct 
sturend vermogen van de staat toegeno
men. zowel door de omvang van de 
staatsmiddelen als door de hoeveelheid 
terreinen. waarop de staat kan optredcn. 
Een factor. die daarbij van doorslaggc
vcnd gewicht is. ligt in de doorzichtigheid 
van de moderne maatschappij en de 
daarop afgestcmdc begrotingstech
niekcn. Doc len van sturing worden tot in 
tienden van procentcn koopkracht uitgc
drukt. aantallcn bcdden. aantallccrlin
gen enz. Politick zonder plan bureaus is 
ondenkbaar gcworden. Het mogc niet 
allcmaallukkcn. maar z6 wordt gcre
gecrd. 
De tallozc sturingsmogclijkhcden lciden 
tot de noodzaak om keuzc-strategiccn op 
te zctten. daar men nict allcrhande tcgen
strijdigc beslissingcn nemen kan. Zulkc 
strategiccn vindt men tcrug in de pro
gramma's van politiekc partijen. hoezcer 
dcze nog steeds (of steeds meer')) van 
lange rceksen punten uit plegen tc gaan. 
met de wat simplistische idee. dat mecr 
ook beter is. Een lange lijst van wat men 
niet ( meer) gaat do en is bij ons nog nict 
erg ingcburgerd. Nu client men op te 
mcrken. dat bij tallozc. technisch moge
lijk geworden kcuzen het levensbcschou
wclijke clement uitvalt. Wei of niet in
poldcrcn. maar ecrsteli j ns gczondheids-
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zorg of niet. aldie pun ten zijn ieder op 
zichzelf met uitstekende argumenten van 
technische aard naar de ene of andere 
kant te beslissen. Wellicht dat deze ont
wikkeling onbewust hecft meegeholpen 
om vroegere levensbeschouwelijke vra
gen te scculariseren. Maar tegenovcr 
dcze geweldige hoeveelhcid (dee! )beslis
singcn staan die keuzen. die men als mecr 
strategisch zou kunnen aanduiden en 
waarbij levensbeschouwelijke achter
gronden soms kunnen meespelen. 
Uiteindelijk ligt het binnen de mogelijk
heden van de modcrne staat om de vorm
geving van de maatschappij tot in detail 
te be.invlocden. ja soms zelfs vorm te 
geven. Achter iedcre globale keuzestra
tegie in zijn vcle gcdaanten staat de cen
trale vraag in hocverre men de maat
schappelijke ontwikkeling langs de orga
nisatie van de staat willeiden. Oat kan 
door inschakeling van de rechter (als bij 
discriminatie-ontwerpen) of door subsi
dies of door directe staatszorg e.d .. In 
ons land kan men zicn. hoe de overheid 
tot in de klcinste details (aantallichtpun
tcn. ooghoek voor centrale projectie) 
gespecificeerd aantal pagina 's studiebe
lasting per uur) greep wenst te krijgen op 
vorm en inhoud van het onderwijs. zoals 
de schoolstrijd in ons omringende Ianden 
ook weer triest duidelijk maakt. Er is 
princip1eel geen reden. waarom de staat 
zich middels lump sum bijdragen niet 
goeddeels van deze taak zou kunnen 
kwijten. Juist op het gebied van maat
schappijvorming zijn de grote mogelijk
heden opengegaan voor de modernc 
staat en daar lijken de levensbeschouwe
lijke vragen het eerst aan bod te komen. 

Het centrale staatsinstrument 
De traditoncle opvatting zag in de staat 
cen machtsmonopolie. Een inzicht. dat 
niet onjuist. maar wei onvolledig was. De 
wezenlijke uitbreiding van de staatstaak 
heeft echter andere aspecten in het Iicht 
gehaald. De moderne staat is een finan-
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ciele machtsconcentratie. Nu geld het 
middel is geworden om het maatschappe
lijk Ieven transparant te maken, is bud
gettering het middel geworden het maat
schappelijk Ieven vergaand te be'invloe
den. Men zou ook kunnen zeggen, dat 
het geweldsmonopolie als machtspositie 
verder geevolueerd is naar een 
geldmachtmonopolie. Bij directe en indi
recte heffingen, die tot boven en bedui
dend boven de 50% van het nationaal 
inkomen kunnen oplopen, wordt de 
staatsinvloed in heel het maatschappelijk 
Ieven dominant, ook al deelt men de 
richting en keuze-achtergrond van de 
staat op dit moment niet. 2J 

Met deze beschouwing zijn wij aangeland 
bij de centrale keuze, die de moderne 
staatsinrichting ons stelt. Men kan van 
ieder onderdeel van het budget beweren, 
dat het nuttig, noodzakelijk en aange
naam is. Men kan verschillende taken 
voordragen, en men doet dat ook, waar
van evenzeer beweerd kan worden, dat 
zij nuttig, noodzakelijk en aangenaam 
zijn. Men moet tevens rekening houden 
met het feit, dat bepaalde ontwikkelingen 
(tegenvallende gasvondsten, dramatische 
overstromingen om ons tot Nederlandse 
feitelijkheden te bepalen) 3) de overheid 
met enorme nieuwe taken kunnen opza
delen en ook die moeten betaald worden. 
Het argument, dater geen geld voor is, is 
geen argument: tenzij de staat zich reeds 
100% van de nationale middelen heeft 
toegeeigend, kan men nog vooruit. Men 
komt te staan voor een andere keuze: wij 
wensen eenvoudig niet meer of wei meer 
voor de staat uit te geven. Of die keuze 
voortkomt uit meer economische 
overwegingen of politieke doet niet zo
veel terzake. 
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Wat die keuze versluiert is de glijdende 
schaal, waarop de keuze uitgevoerd dient 
te worden. Bij een gemiddeld inkomen 
van f 30.000,- en een belastingdruk van 
60% blijft een eigen inkomen over van 
.f 12.000,-, terwijl bij gemiddeld 
.f 40.000,- en 65% belastingdruk er 
.f 14.000,- overblijft. Uitgaande van con
stante prijzen, gaan individuele beste
dingsmogelijkheid en staatsbesteding er 
beide op vooruit. De vraag of zulk een 
toename de individuele vrijheid be
schermt of de staat disproportioneel doet 
toenemen, is niet eenvoudig te beant
woorden. Maar wellijkt vast te staan, dat 
de omleiding van de maatschappelijke 
ontwikkeling over de staat wel toeneemt, 
en dat lijkt mij het belangrijkste gezichts
punt. 
Ook hier enkele kanttekeningen. Voor
eerst, dat ook vee! grotere staten dan 
Nederland niettemin tamelijk machte
loos zijn in de context van de huidige 
kapitaalstromen. de internationale markt 
met vlottende kapitalen van individuen. 
institutionele beleggers en multinatio
nals, waarbij de financiele machtspositie 
van de staat geenszins dominant te noe
men is, eerder het tegendeel. De interna
tionale onafhankelijkheid is nog steeds 
een gegeven, dat door nationale politieke 
krachten slechts wordt ge'integreerd. men 
denke slechts aan de talloze oproepen tot 
protectionisme. Zolang deze discrepantie 
bestaat is het gevaar van derailleren van 
de sterk vergrote staatsinvloed des te 
meer te vrezen. naarmate de staatsin
vloed groter is (tenminste bij behoud van 
een markteconomische opzet). Mijn 
tweede kanttekening is. dat tot nog toe 
het erg moeilijk blijkt om 'de staat' terug 
te schroeven. Men behoeft slechts naar 

2) Zie in meer juridisch verband hierover: E.M.H. Hirsch Ballin: De mens in de sociale rechtsstaat. 
lustrumbundel KHT. G.M. van Veldhoven e.a., p. 21 e.v .. 

3) Wat Engeland betreft: The twin demands of the welfare state and the defence establishment are rising 
far faster than any conceivable growth in revenue. Something has got to give if taxes are not to he 
increased substantially; something will have to give even if they are to remain at 19R3 levels.· Aldus The 
Economist van 15 oktober 1983 in de bespreking van P. Riddell's boek: The Thatcher Government. 
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de pogingen van Reagan en Thatcher te 
kijken om iets van het na-ijlend effect 
van eenmaal aangegane staatsverplichtin
gen te meten. Ook de verzorgingsstaat 
heeft minimale grenzen, waar men niet 
makkelijk langs kan. 
Wanneer men eenmaal heeft ingezien, 
dat de vertaling van aile wensen, impera
tieven. acties en verwachtingen uiteinde
lijk tot een bepaalde belastingdruk leidt, 
krijgt men een wat neutraler en inzichte
lijker criterium in handen voor het bepa
len van de staatstaak. Wij kunnen uitre
kenen wat het kost en water voor gepres
teerd kan worden en wij kunnen die re
kening zetten tegenover de grotendeels 
immatericle rekening: wat kost het de 
vrije maatschappij weer een stap verder 
onder staatsinvloed te raken? Nu worden 
de grenzen van de staatsinvloed groten
deels door een confuse consensus be
paald. Maar ook de effecten. Zo argu
menteert J .J. Dupeyroux.Jl. dat in Frank
rijk, waar men dacht. dat bij een belas
tingdruk van 40% (in 1979 overschreden) 
de maatschappij in kwaliteit zou om
slaan, zulks niet gebeurde. omdat de be
Jastingheffing door zijn globaal degressief 
karakter geen echte inkomensoverdrach
ten kent. In Nederland daarentegen is 
nivellering een geaccepteerd dogma, 
waarbij het hele gewicht van de strijd, als 
ging het om de essentie van gerechtig
heid. valt op de verhoudingsgetallen met 
modaal en minimum-uitkering. Niet voor 
niets behoren wij daarom in de hoogste 
belastingliga., 

Het centrale overheidsmotief? 
lndien bovengenoemde analyse bij bena
dering correct is. volgt daaruit. dater 
geen overheidsmotief centraal staat. 

57 

maar wei dat er een centrale vraag aan de 
overheid gesteld wordt: hoe vrij laat ik de 
mens. Dit terugvoeren op 19e-eeuwse so
ciale en liberate opvattingen, zoals Den
gerink wil, is voorbijgaan aan de moder
ne ontwikkeling van de staat en staan 
blijven in het staatsabsolutisme, dat v66r 
socialisme en libcralismc Jag. Kon in de 
zgn. nachtwakerstaat- die zich ook al om 
kindertal druk maakte zoals de Romcinse 
staat'l- bij bcnadcring gcvraagd worden 
of icts noodzakclijkcrwijzc door de staat 
ondcrnomen moest worden. die vraag ligt 
tcgcnwoordig veel ingewikkcldcr.hl Men 
vergctc nict, dat bij een belangrijk lagcrc 
belastingdruk de middclcn van het indivi
du groter worden en cr dus een groter 
berocp op verantwoordclijkhcid gedaan 
kan worden. lcdcrc maatschappelijkc 
werkcr wcct, datal te hoge verwachtin
gen hicr uit den boze zijn en ik bepleit 
daarom gccn onmogelijk idealisme. 
Maar ik hcb mccr vcrtrouwcn in de nor
men van het individu- hoc pluriform ook 
-dan in de goedbedocldc uniforme regel
zucht van de ambtcnaar. 
Het Ia at zich aanzicn. dat de moderne 
staat voorlopig nog staat tcgcnovcr ecn 
vloedgolf van 'rising expectations' en 
wellicht nog mccr hct slachtoffcr blijft 
van zijn cigen bureaucratiscring. Zowel 
naar aantallen personcn als aantallcn or
ganen is de moderne staat ecn tamelijk 
chaotisch bedrijf, dat door zijn ingc
bouwde zorgcn-syndroom de grote be
drciging vormt van de moderne mens. 7l 
Men mag ook nict vcrwachten. dat de 
moderne democratic veel efficienter zal 
worden met nog mcer geld. Het omgc
keerde is helaas nadrukkelijk hct geval, 
zoals de ontbindingsvcrschijnselen van 
zwart geld en kapitaalvlucht duidelijk ge-

.f) I.e Mondc. 4 oktober 19?-:J. p. 21 e. v.: Les Fran<;:ai' et leur' impoh. 
5) ZicJ-L.Fiandrin: L'egli.leetlecontroledesnaissance\, FlamrnarionllJ70. p. 25 
6) 'Wij zicn hicr de ccrstc fa-,c van de tran-,formatic 1an de verzorgingsstaat: de erosie van h<:t maatschap

pdijk middenvcld en de toenemcnde polarisatic tuS\en publicke sfecr ...... en de private sfeer'. aid us 
A. C. Zijdcrvcld. Transf!mnatie l'!lll de \'erzorgings.\IIWI. in ldcnburg a.w. p. 200. 

7) C.W.Luvpcn: Ethiek in de Politick. Baarn 1973 p. 5?-:: 'Ik ken §!een geen cnkclc politickc partij die in 
haar respect voor de men' zover 11aat. dat zij haar ei!!cn nict-wcten en nict-willcn helijdt'. 
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noeg aantonen. Het individu steeds ern
stiger Iaten bloeden voor inefficiente bu
reaucratische megalomania. en meestal 
dezelfde klasse van makkelijk te pakken 
burgers. stcmt niet overeen met mijn idee 
van een efficiente staatsvoering. waarop 
de betalendc burger toch recht he eft. 
Men kan met steeds meer mensen en 
organen een steeds strikter vangnet op
bouwen. omdat de staat het geld zo nodig 
hccft. Mijn betoog wil duidclijk makcn. 
dat deze weg onontkoombaar is. wanneer 
men ofwel een socialistisch gcloof in de 
staat heeft ofwel de mocd mist om duide
lijke grenzcn tc trckken. Zoals wei opge
mcrkt is: Keynes en de modcrnc vcrzor
gingsstaat zijn de natuurlijke bondgeno
ten van socialistische ctatiseringsidcalcn 
geworden. 

Een centrale overheidsplicht'? 
De moderne staat stelt de overheid voor 
een nieuw dilemma: waar overschrijdt 
men de grens van de staatsdictatuur in 
een moderne democratic? Onzc modcrnc 
welvaartsstaat kent het inherente gcvaar. 
dat wij. materieel onbczorgd en bc
schermd door mensenrechten en AROB
procedures. gcen voldocndc cigen bezit 
en inkomen meer hebbcn om andcrs dan 
de uitgestippelde weg tc gaan. Als men al 
wakker ligt van modcrnc wapens als 
kernwapens. dan is er nog mccr reden om 
wakker te liggen van de moderne staats
structuur. die evengoed een instrument 
is. dat vee! goed en vee! kwaad kan aan
richten. Zolang ons soort maatschappij 
nog de mogelijkheid heeft om bclasting
opstand te plegen kan men natuurlijk 
zeggen. dater nog niets onhcrroepelijks 
gebeurd is. Of het zo"n ethisch vcrant
woord bestuur is om het daarop aan te 
Iaten komen. weiger ik aan te ncmcn. 
Daarmee ben ik tenslottc bij mijn centra
le punt gekomen. De vrijhcid van indivi
duen en maatschappelijke grocpcringen 
hangt in ons soort samenlcvingen ver
gaand af van voldoende financiele arm-
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slag. in de zin van vrij bestecdbaar inko
men. Waar de overheid de besteedbaar
hcid in hoge mate aan zich gaat trckkcn. 
!open wij het levensgrote gcvaar van een 
staat. die neigt naar dodelijke uniformi
teit: door subsidies geleid patroon-ge
drag. door affirmatieve actie gestuurde 
maatschappijvorming. Men heeft er het 
geld en de techniek voor. de bureaucratic 
de natuurnoodzakelijkc drang. Daarmcc 
komt men aan de fundamenteel mensbe
schouwclijkc vraag. die aan aile keuzc
strategiccn voorafgaat: wclkc positicve 
vrijheid laat men het individu en de 
maatschappij als uitdrukking van de zich 
vrij opstellendc persoon. Zijn \vii bereid 
om vrijhcid. en dus een aantal ·rampen·. 
te kiezen of het gemillimetcrd gedrag \all 
de verzorgde zuigeling te prefereren. In 
die termen ~telt zich wei geen enkel pro
bleem bij de vraag naar de omvang van 
de staatstaak. en toch is het de uitcinde
lijkc vraag. die tel kens meespcelt. Ik 
hoop het een zowel als het ander aange
gevcn tc hebben. Hct algemene pro
blecm speelt in iedere concrete oplossing 
en zulks is het filosofische prohlcern. dat 
zich telkens in de vorm van cthiek aan 
ons voordoet. 
De vraagpunten van de redactic gaan 
gedceltelijk uit van de premisse van 
grootse en grove overschatting van de 
overheidstaak. Is dat in tegenspraak met 
de altijd weer individueel gestelde mo
raal van het evangelic: dat men met geen 
zorgen een el aan zijn Ieven kan toevoe
gen. en dat de mens meer \\aard is dan 
een zwerm mussen'? Evangelic is vcrder 
oproep. totaal vrije oproep en geen vrij
brief voor betweterige overheidszorg. En 
of onze christclijkc solidariteit aan kwali
teit wint door hct percentage van ontwik
kclingshulp dwingend op te voeren. hct 
caritatieve kader te verstatclijken en het 
minimumloon op te vocrcn: het is al niet 
meer cen naag. maar een zekerheid. dat 
het antwoord negatief moet uit\allen. Er 
zijn technisch redelijk dwingende rcde-
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nen aan te halen om in zulk een richting 
te werken, maar of ik persoonlijk vijftig 
procent daarvoor overmaak: zelfs dat 
staat mij niet meer vrij. Men strooie 
niemand evangelisch zand in de ogen! 
Het centrale overheidsmotief interesseert 
mij derhalve geen zier, omdat het niet 
past in de moderne staatstaak. De mo-

derne centrale overheidstaak interesseert 
mij in hoge mate: omdat de moderne 
staat van te grote omvang per se een ook 
nog onchristelijke dictatuur wordt, diene 
die taak te bestaan in het voorkomen 
ervan. 


