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door dr. C. J. Vos 

Dr. C. J. Vos (1943) is beleidsmedewerker bij het 
Directoraat-Generaal van de Arbeid, ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarnaast is hij 
o.m. lid van het hoofdbestuur van de Christelijke 
Federatie Overheidspersoneel (CFO ). 

Individualisme en solidariteit 

Sinds de laatste verkiezingen is het CDA zich, kennelijk bij verrassing, bewust ge
worden van het bestaan van een 'liberale uitdaging'. Nog nauwelijks van die ver
rassing bekomen werden de loopgraven betrokken. Daarbij is vooral geprobeerd aan 
te geven waar nu precies de verschillen tussen christen-democratie en liberalisme 
lagen. Aan de vraag naar de achtergronden van de nieuwe electorale verhoudingen 
is (nog) weinig aandacht besteed, misschien vanuit de veronderstelling, dat wat het 
CDA betreft hier wel de voortgaande secularisering een rol zal spelen. 

Zonder de werking van dit proces te wil
len ontkennen zal in het nu volgende ge
tracht worden aan te geven, dat het ont
staan van een 'liberale uitdaging' eveneens 
te maken heeft met belangrijke maat
schappelijke ontwikkelingen van de laat
ste jaren, met name de opbouw en vervol
gens de crisis van onze verzorgingsstaat, 
alsmede de manier waarop het CDA op 
deze crisis heeft gereageerd. Wellicht 
vormt dit een bijdrage aan het onlangs 
gestarte proces van zelfonderzoek, waar
van de uitkomsten door velen binnen en 
buiten het CDA met belangstelling tege
moet worden gezien 1. 

Verzorgingsstaat en emancipatie 
Nu onze verzorgingsstaat onder de druk 
der economische omstandigheden dreigt 
te bezwijken verschijnen er met een zekere 
regelmaat beschouwingen, waarin kriti
sche kanttekeningen worden geplaatst bij 
dit - in de term van Albeda - 'historisch 
compromis tussen christen-democratie, 
sociaal-democratie en liberalisme' 2 • Deze 
kanttekeningen hebben o.a. betrekking op 
gevolgen van veelal met deze drie politieke 
stromingen samenhangende emancipatie
processen, die vanuit een door verlich
tingsdenkbeelden geïnspireerd streven 
naar de bevrijding van de mens als indivi-

1 Zie ten aanzien van de discussie over de 'liberale uitdaging' bijvoorbeeld Christer. Democrati
sche Verkenningen 1982, no. 12; zie ten aanzien van het laatstgenoemde: H.M. de Lange. 
Zelfonderzoek in het CDA, in Trouw dd. 22-1-1983. 

2 W. Albeda, De wankelende verzorgingsstaat, T. soc. Geneesk. 60 (1982), nï. 23. 
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1 Zie ten aanzien van de d iscussie over de 'liberale uitdaging' bij voorbeeld Christen Democrati
sche Verkenningen 1982, no. 12; zie ten aanzien van bet laatstgenoemde: H . M. de Lange, 
Zelfonderzoek in het CDA, in Trouw dd . 22-1-1983. 
2 W. Albeda, De wankelende verzorgingsstaat, T. soc. Geneesk. 60 (1982), nr. 23. 
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du niet alleen geleid hebben tot de op
bouw van de verzorgingsstaat, maar ook 
tot een vergaande individualisering. 
Hofstee spreekt in dit verband zelfs van 
een 'hyper-individualisme', dat 'de grond
slagen van de Westerse maatschappij en 
die in Nederland in het bijzonder, dreigt te 
ondermijnen' 3. Bij dit laatste denkt hij 
dan met name aan het feit, dat de (hyper-) 
individualisering gepaard is gegaan met 
een ontmanteling van traditionele samen
levingsverbanden, de sociale infrastruc
tuur, waardoor weer talrijke zorgfuncties, 
die voorheen vanuit deze verbanden wer
den vervuld, bij de staat terecht kwamen. 
Dahrendorf heeft in zijn theorie over 
levenskansen deze ontwikkeling gekarak
teriseerd als een grote toename van indivi
duele keuzemogelijkheden (options) ten 
koste van sociale bindingen (ligatures) 4 . 

Kortom: ieder voor zich en de staat voor 
ons allen! 
De grote politieke stromingen in ons land 
hebben dit soort ontwikkelingen duidelijk 
bevorderd. Zoals Hofstee aangeeft zijn 
liberalisme èn socialisme kinderen van de 
Verlichting, maar ook de christelijke par
tijen hebben, nadat na de tweede wereld
oorlog de discussie over de PBO was weg
geëbd, hun verzet tegen de individualise
ring opgegeven 5. Het ligt voor de hand, 
dat een dergelijke opstelling in de politiek 
ook in de vormgeving van het overheids
beleid heeft doorgewerkt. Daarbij kunnen 
beleidskeuzes op uiteenlopende terreinen, 
zoals de woningbouw, de arbeidsmarkt, 
de welzijnszorg en de sociale zekerheid, de 
tendens tot verdergaande individualisering 
nog versterken, zodat men in dit verband 

173 

zou kunnen spreken van een soort 'indivi
dualiseringsspiraal'. Voor dit soort ver
schijnselen lijkt er de laatste tijd, met name 
onder invloed van de Nederlandse samen
leving, enige aandacht te komen. 

Crisis en verzorgingsstaat 
De gevolgen van de huidige economische 
crisis voor onze verzorgingsstaat zijn ge
noegzaam bekend: tegenover een groeiend 
leger niet-actieven en een toenemend aan
tal door de staat te vervullen zorgfuncties 
afnemende mogelijkheden om in de daar
aan verbonden kosten te voorzien. 
Albeda spreekt in dit verband van een be
taalbaarheidscrisis, die tegelijkertijd een 
geloofwaardigheidscrisis is, doordat eer
tijds verworven rechten zo langzamerhand 
ter discussie worden gesteld 6. Intussen 
dienen zich, via vrouwenemancipatie en 
vergrijzing, al weer de nieuwe claims op 
de verzorgingsstaat aan. Op grond hiervan 
zou men, althans voor wat betreft de 
actieven in de Nederlandse samenleving, 
kunnen spreken van een soort 'grensnut' 
van de collectieve voorzieningen. Naar
mate de sociale lasten en dus ook de loon
kosten stijgen dreigen telkens weer nieuwe 
categorieën werknemers submarginaal te 
worden, waarmee de sociale zekerheid 
van een 'vangnet' in een 'valkuil' veran
dert 7. Met andere woorden: in een ik
tijdperk zullen in elk geval de- in de term 
van Hofstee - 'werkelijk weerbaren' in 
onze samenleving geneigd zijn aansluiting 
te zoeken bij die politieke stroming, die 
een relatief onbelemmerde individuele 
ontplooiing of op zijn minst behoud van 
de voor een individuele autonomie nood-

3 
E. W. Hofstee, Vrijheid, gelijkheid en eenzaamheid, Universiteit en Hogeschool, jaargang 27, 

no. 4, 1981. 

' Ralf Dabrendorf, Life Chances: Approaches to Social and Politica! Theory, Chicago 1980. 
5 

E . W. Hofstee, o.c.; zie ook: S. W. Couwenberg, Staatstheorie en staatstaak in de jaren 
tachtig, ESB 21-7-1982, p. 735. 
6 W. Albeda, o.c. 
7 

B. M. S. van Praag, V. Halberstadt, H. Emanuel, De valkuil der sociale zekerheid, ESB 
27-10-1982. 
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zakelijke verworvenheden propageert. 
Aldus bezien zal de met de opbouw van 
onze verzorgingsstaat gepaard gaande in
dividualisering hebben bijgedragen tot het 
ontstaan van de liberale uitdaging. Moge
lijk ligt in deze waarneming ook de sug
gestie besloten, dat een proces in omge
keerde richting, een terugploegen van de 
verzorgingsstaat, mede het electoraal be
lang van het CDA zou dienen. Dit te vcr
onderstellen houdt evenwel een volstrekte 
ontkenning van de historisch gegroeide 
werkelijkheid in. 

Actieven versus niet-actieven? 
Gezien het huidige beslag van de collec
tieve voorzieningen op het nationaal in
komen is het begrijpelijk, dat van vcrschil
lende kanten wordt aangedrongen op een 
grondige stelselherziening. Daarbij wordt 
nog nauwelijks gespeculeerd over moge
lijke maatschappelijke gevolgen, ook al 
omdat de tot dusverre gepleegde ingrepen 
nog weinig duidelijk merkbare repercus
sies hebben gehad. Toch hebben de eerste 
signalen van wat zou kunnen gebeuren 
zich aangediend. Bij wijze van voorbeeld 
een citaat uit HP van enkele maanden ge
leden, waarin een goede sfeertekening 
wordt gegeven van een zeker niet meer 
denkbeeldige belevingswereld: 'En als ze 
(bedoeld zijn: ouderen en werkloze jonge
ren) naar buiten kijken in de donkere 
avond zien ze de 'middengroep', de ge
arriveerden met hun voJiedige banen, 
voorbij sjezen in hun vierwielers, op weg 
naar hun riante onderkomen waar hun 
vrouwen, net terug van hun werk, op hen 
wachten' s. 
Naarmate de behoefte ontstaat een grotere 
financiële afstand te scheppen tussen actie
ven en niet-actieven ligt als het ware een 
spic2elbeeld van de door Thorstein Veblen 
ruim tachtig jaar geleden ontvouwde theo-
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rie van de 'leisure class' in het verschiet: 
Veblens geruchtmakende beschrijving van 
een nietsdoende klasse, de niet-actieven 
van die tijd, die zich ten koste van lagere, 
op een bestaansminimum levende klassen 
konden wentelen in rijkdom en demonstra
tieve consumptie 9. De nietsdoende klasse 
van vandaag en morgen bungelt ónderaan 
de maatschappelijke ladder, daartoe min 
of meer veroordeeld door de consumptieve 
(loon-)behoeften van de actieven, die het 
geluk hebben op zijn minst één baan per 
gezin te hebben. 
Misschien een ál te sombere prognose'? 
Maar dan toch niet geheel denkbeeldig, 
wanneer men rekening houdt met een 
thans bestaande en snel groeiende catego
rie van ruim 600.000 'kanslozen' op de 
arbeidsmarkt, een verhouding van één 
niet-actieve op drie actieven en een op 
handen zijnde vergrijzing van de Neder
bndse samenleving met alle gevolgen van 
dien. 
Per slot van rekening kunnen de frustra
tics van vandaag de basis vormen voor de 
maatschappelijke tegenstellingen van mor
gen, vooral wanneer kansloosheid en niet
activiteit aanleiding zijn tot groeiende 
sociale achterstand voor aanwijsbare ca
tegorieën in de samenleving. Met andere 
woorden: het risico bestaat, dat bezuini
ging op de verzorgingsstaat de maatschap
pelijke rust niet ten goede zal komen. In 
dat geval kunnen besparingen binnen één 
sector geheel of gedeeltelijk teniet worden 
gedaan doordat op andere terreinen van 
staatszorg nieuwe rekeningen worden ge
presenteerd. 

Solidariteit 
De problematiek, die hier in het kort is 
beschreven, heeft veel van een onoplos
baar dilemma: ingrijpen in de verzorgings
staat heeft het risico van maatschappe-

" De vergrijzing van Nederland, Haagse Post 30 oktober 1982. 

9 Thorstein Veblen, De theorie van de niets-doende klasse, New York 1899, Amsterdam 

(Synopsis) 1974. 
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lijke tegenstellingen, maar bij niet-ingrij
pen is dat risico er ook. Geen wonder, dat 
de politieke partijen bij hun zoeken naar 
oplossingen met de nodige behoedzaam
heid te werk gaan. 
Het antwoord van het CDA op de crisis 
in de verzorgingsstaat is wellicht het best 
te typeren met begrippen als 'solidariteit' 
en 'gespreide verantwoordelijkheid'. De 
achterliggende redenering is, wat onge
nuanceerd weergegeven, als volgt: naar
mate steeds meer verantwoordelijkheden 
op de overheid zijn afgewenteld is de over
heid steeds minder bij machte deze ver
antwoordelijkheden te realiseren en op
lossingen voor bestaande problemen te 
bieden; daarom moet een herverdeling van 
verantwoordelijkheden plaatsvinden, 
waarbij de burgers 'medeverantwoorde
lijkheid op zich nemen voor eigen en an
dermans welzijn' 10. 

Nader uitgewerkt blijkt de herverdeling 
van verantwoordelijkheden vooral betrek
king te hebben op sociaal-economische 
vraagstukken. Zo wordt gepleit voor een 
grotere ruimte voor het bedrijsleven bij de 
vaststelling van een (gematigd) arbeids
voorwaardenbeleid, bij de bevordering van 
de werkgelegenheid en de herverdeling van 
werk. Ten aanzien van de verzorgingsstaat 
wordt gedacht aan de overname van zorg
functies door andere maatschappelijke 
verbanden: van een verzorgingsstaat naar 
een verzorgingsmaatschappij. Aan de hand 
van concepties als decentralisering, her
overweging, privatisering en deregulering 
moet de overheid bij dit alles enkele stap
pen terug doen. 
Hoe plausibel en verdedigbaar dit soort 
denkbeelden in het licht van de huidige 
omstandigheden wellicht ook in het pers
pectief van meer traditionele christen-
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democratische staatsopvattingen mogen 
zijn, toch is er aanleiding hierbij enkele 
kritische kanttekeningen te plaatsen. 

1. Allereerst de overname van zorgfunc
ties door andere maatschappelijke verban
den, de privatisering van onderdelen van 
de welzijnszorg, die toch vooral een appèl 
zal inhouden aan de solidariteit tussen de 
niet-actieven. De vraag, die hierbij op
komt, is welke verbanden na enkele decen
nia van individualisering en de daarmee 
gepaard gaande ontmanteling van de so
ciale infrastructuur hiervoor nog in aan
merking kunnen komen. Ook gezinssitua
ties, om de meest voor de hand liggende 
maar te noemen, zijn nauwelijks meer ver
gelijkbaar met die van een twintig jaar 
geleden, wanneer men bijvoorbeeld let op 
de toename van andere samenlevingsvor
men, van 'eenpersoonshuishoudens' en het 
daarop geënte woningbouwbeleid. 

2. Voor zover het appèl aan de solidari
teit vooral terecht komt bij de vrouw in 
het gezin gaat dit nadrukkelijk in tegen 
thans bestaande sociaal-culturele tenden
ties, als de vrouwenemancipatie en de 
daarmee samenhangende stijgende partici
patiegraad van vrouwen op de arbeids
markt. Albeda heeft in dit verband ge
suggereerd, dat door een verlaging van de 
reële inkomens de tendens tot grotere mo
bilisering van de beroepsbevolking nog 
verder zal toenemen 11. 

3. Dit laatste zal vermoedelijk nog eens 
extra bevorderd worden door het thans 
overheersende accent op bevordering van 
de industriële groei als motor van de werk
gelegenheid. Het streven - om het maar 
eens in de termen van een vijftig jaar ge-

10 
A. A. M. van Agt, Verwende verzorgingsmaatschappij voorbij, de Volkskrant van 24 augus

tus 1982; CDA, De komende 10 jaar, christen-democratische visies op de problematiek van de 
tachtiger jaren, juli 1982. 
11 .w. Albeda, Veranderingen in het arbeidsbestel, ESB 1-12-1982, p. 1273; zie ook: H . A. van 
Stiphout, Vo'umebeleid, begrippen en betekenis, in: Volumebeleid, 's-Gravenhage 1982, p. 20. 

CHRISTEN DEMOCRATISCHE VERKENNINGEN 4/83 



CHRISTEN-DEMOCRATIE 

leden te formuleren- 'de hinderpalen weg 
te nemen, welke de vrije ontwikkeling in 
haren loop kon ontmoeten', inclusief de 
daarbij bepleite ruimte voor grotere diffe
rentiatie in inkomens, zal de animo tot 
deelname aan het traditionele arbeids
bestel alleen maar vergroten. De vervul
ling van taken, zoals zorgfuncties, buiten 
het traditionele arbeidsbestel wordt er 
daardoor des te onaantrekkelijker op. 

4. Over decentralisering van het arbeids
voorwaardenbeleid kunnen we in dit ver
band kort zijn. Wellicht is enig scepticisme 
ten aanzien van een thema, dat al vanaf 
het midden van de zestiger jaren volop in 
discussie is zonder dat daarbij verande
ringen van betekenis te bespeuren zijn, 
niet onbegrijpelijk. 

5. Bijzonder punt van aandacht in dit ver
band kan zijn de solidariteit tussen actie
ven en niet-actieven in onze samenleving. 
In het voorgaande is al aangegeven, dat 
deze solidariteit in de gegeven omstandig
heden onder grote druk staat. Toch is een 
appèl aan solidariteit hier bijzonder klem
mend, vooral wanneer rekening wordt ge
houden met noodzaak tot herverdeling 
van de beschikbare arbeid. Hoe moeilijk 
deze kwestie ligt wordt al geïllustreerd 
door de discussies, die hierover binnen de 
FNV hebben plaatsgevonden. Op dit mo
ment overheerst nog de opstelling van de 
'verantwoordelijke vakbeweging', maar 
dan veeleer ondanks en niet dankzij de 
ruimte, die de vakbeweging wordt gebo
den de eigen verantwoordelijkheid te 
realiseren. Een ieder, die de vakbeweging 
een warm hart toedraagt, moet wel vast
stellen, dat haar bereidheid tot matiging 
ten gunste van behoud of bevordering van 
werkgelegenheid in hoge mate op de proef 
wordt gesteld. Daarbij moet in aanmer
king worden genomen, dat de vakbewe
ging niet alleen een van de laatste over
blijfselen is van een inmiddels teloor ge
gane sociale infrastructuur, maar ook een 
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van de weinige instanties, die nog metter
daad probeert de solidariteit tussen actie
ven en niet-actieven overeind te houden. 

Kort samengevat: hoewel het de bedoeling 
is met begrippen als gespreide verantwoor
delijkheid en solidariteit maatschappe
lijke tegenstellingen te overbruggen zitten 
er in de uitwerking daarvan inconsisten
ties, die deze tegenstellingen verder dreigen 
aan te scherpen. Dit heeft niet alleen te 
maken met het feit, dat wellicht onvol
doende rekening is gehouden met belang
rijke maatschappelijke ontwikkelingen. In
herent hieraan is ook, dat bij de uitwer
king van deze concepties nauwelijks lijkt 
te zijn aangesloten bij op dit punt in de 
samenleving levende wensen en behoeften. 
Veeleer zou men kunnen spreken van een 
op centraal niveau geboren behoefte aan 
verantwoordelijkheidsspreiding. In de ter
men van bedrijfsexperimenten met mede
verantwoordelijkheid en medezeggen
schap: een 'top-down'- in plaats van een 
'bottum-up'-benadering! De ervaring met 
dit soort experimenten heeft overigens ge
leerd, dat uitsluitend vanuit de top gestar
te initiatieven in de praktijk weinig kans 
van slagen hebben. Per slot van rekening 
heeft spreiding van verantwoordelijkheden 
alles te maken met degenen, die deze ver
antwoordelijkheden ook zouden moeten 
dragen. Waar dit laatste over het hoofd 
werd gezien werden initiatieven, hoe idea
listisch en waardevol ook, steeds als 'tooi 
of management' beschouwd. 
Om deze vergelijking door te trekken: 
èchte solidariteit vergt, dat samen met be
trokkenen zeer zorgvuldig wordt nagegaan 
waar verantwoordelijkheden al dan niet 
gespreid kunnen worden. 
Dit vraagt om overleg met die instanties, 
die bij het dragen van verantwoordelijk
heid een rol kunnen spelen, in het bijzon
der met de vakbeweging. die zich van 
oudsher zowel voor de 'werkelijk weer
baren' als voor de zwakken in de samen
leving heeft ingezet. Zonder dergelijk 
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' . èrleg hebben politieke concepties als 
i1ier besproken de schijn van een 'tooi of 
management', van een afwenteling van 
het llnvermogen op centraal niveau een 
adequaat antwoord te geven op de proble
men van deze tijd. Alleen vanuit overleg 
ku:men concepties als gespreide verant
woordelijkheid en solidariteit zo worden 
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geoperationaliseerd, dat daarmee het 
hoofd kan worden geboden aan de proble
matiek van de tachtiger jaren. 


